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RETOMAR O FUTURO COM CONFIANÇA

Caro Munícipe, uma Câmara Municipal deve ser, por definição, a instituição que mais e melhor defende os 
interesses das pessoas que habitam um determinado território. Esta premissa ganha ainda mais significado 
no contexto que estamos a atravessar. A pandemia do Covid-19 trouxe novos desafios complexos e dramá-
ticos com os quais teremos de lidar de uma forma determinada.

Por todo o concelho assistimos a diversas manifestações de solidariedade no seio da nossa comunidade que 
ilustram bem a generosidade do povo alcobacense nas horas de maior aperto. A Câmara Municipal de Alco-
baça procurou respeitar este espírito de entreajuda, disponibilizando todos os seus recursos para ajudar os 
mais desfavorecidos e vulneráveis a esta pandemia.

Nunca é demais recordar que, logo no dia 9 de março, tornámo-nos no primeiro Município do Oeste a to-
mar medidas de contingência, nomeadamente a suspensão da agenda cultural municipal, à qual se seguiu o 
encerramento dos espaços municipais e a interrupção do atendimento presencial. Procurámos desde muito 
cedo perceber as necessidades específicas das IPSS a nível de materiais de proteção individual os quais dis-
tribuímos de forma atempada e generalizada. Reduzimos temporariamente as tarifas de água, saneamento 
e resíduos sólidos urbanos para famílias e empresas, e isentamos temporariamente as IPSS do pagamento 
das mesmas.

Criámos um “hospital de campanha” no Pavilhão Gimnodesportivo de Alcobaça e uma tenda de rastreio do 
Covid-19. Estas duas estruturas revelar-se-iam muito úteis na gestão dos focos epidemiológicos, rapida-
mente controlados, que se registaram no concelho até ao momento.

Lançámos a campanha “Alcobaça Fica em Casa” em paralelo com a criação de duas páginas alojadas no we-
bsite do Município com informação permanentemente atualizada sobre as medidas tomadas pela autarquia, 
quer a expensas próprias quer no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM). 

Neste contexto, a solidariedade e a partilha de recursos entre os 12 municípios do Oeste está a ser funda-
mental para a implementação de mecanismos de apoio aos oestinos, nomeadamente a criação de uma linha 
de informação sobre os instrumentos legais e fiscais em vigor em matéria de aconselhamento jurídico, mo-
ratórias bancárias, apoios financeiros etc. Ainda neste âmbito, a OesteCIM criou também a plataforma Oeste 
+ Mercado para promover e estimular a economia/produção regional.

Desde cedo se percebeu que associada a esta crise pandémica estaria a atual 
crise económica em que vivemos. A resposta da Câmara Municipal de Alco-
baça foi perentória: mantivemos todos os projetos e obras em curso para 
que a economia não parasse.

Estamos a requalificar as principais avenidas urbanas do concelho, a Ave-
nida Rainha Santa Isabel (Pataias) e a Avenida Prof. Eng. Joaquim Vieira 
Natividade, bem como a executar um plano alargado de repavimentações 
e alcatroamentos em todo o concelho.

Em matéria de projetos estruturantes, a Área de Localização Empresarial 
da Benedita e do Pavilhão Multiusos de Alcobaça estão em fase de 
conclusão processual e serão, ainda este verão, submetidos ao visto 
do Tribunal de Contas. Apresentámos já publicamente o Projeto 
de Mobilidade Suave do Rio Alcoa que irá fazer uma ligação pe-
donal e ciclável entre os concelhos de Alcobaça e Nazaré. 

Sublinho a dimensão estratégica destes projetos de moderni-
zação sustentável que certamente terão um impacto deci-
sivo na qualidade de vida e na capacidade económica do 
nosso território. São projetos pensados, devidamente 
amadurecidos e focados nos valores da sustentabilida-
de económica e ambiental.

Nas páginas desta nova edição do Boletim Municipal 
poderá apreciar outros projetos de caráter ambiental 
que uma vez mais demonstram a capacidade dos alco-
bacenses de valorizarem o seu território e a sua identida-
de, com confiança no futuro. 

Um bem-haja. 

EDITORIAL

O Presidente da Câmara Municipal
Paulo Jorge Marques Inácio
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Medidas de Contingência

Solidariedade Institucional

Comunicação

Apoio a Munícipes, Empresas 
e Instituições Sociais

A pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) representa uma ameaça global a toda a humanidade 
e aos seus pilares erigidos ao longo da História. 

Na qualidade de entidade basilar na administração do concelho, o Município de Alcobaça tomou 
desde cedo as rédeas da resposta local aos inúmeros desafios sociais e económicos e políticos 

suscitados por esta doença. 

Perante os desafios da pandemia, a autarquia procurou manter ativos todas as obras e projetos 
em curso com o duplo objetivo de mitigar os seus efeitos nefastos na economia e, em simultâneo, 

estimulá-la, mantendo a visão estratégica em curso.

A modernização sustentável do concelho é um eixo prioritário da ação política, social, cultural e 
económica do Município, sustentada em projetos de valorização ambiental e de dinamização de 

todo um território que extravasa as próprias fronteiras do concelho de Alcobaça. 

Manter a confiança no futuro é essencial para construí-lo no presente, hoje e agora. 

Ao longo dos últimos meses, o Município desenvolveu, 
a partir dos seus próprios recursos e em parceria 
com os agentes locais, as seguintes iniciativas:

“Neste período em que a toda a vida humana se encontra em risco, são as instituições 
locais que maiores responsabilidades devem assumir na promoção de um equilíbrio entre 
a segurança sanitária e a viabilidade económica de um determinado território. A Câmara 
Municipal de Alcobaça tem vindo a assumir este papel com total determinação e com foco 

muito particular na antevisão dos diversos cenários resultantes deste contexto difícil e 
complexo”

Paulo Inácio, Presidente da Câmara Municipal 

• Encerramento dos espaços públicos municipais: Museus, 
Biblioteca Municipal, Cine-Teatro e Posto de Turismo;

• Suspensão da agenda cultural;
• Higienização regular das ruas do concelho;
• Disponibilização da Estalagem do Cruzeiro (Aljubarrota) 

e da Pousada da Juventude de Alfeizerão para os profissio-
nais de saúde e forças de segurança, ou para utentes dos 
lares que necessitem de ser deslocados;

• Conversão do Pavilhão Municipal de Alcobaça em hospi-
tal de campanha, com 35 camas gentilmente cedidas pelo 
Exército Português e colchões amavelmente cedidos pela 
Câmara Municipal da Nazaré; espaço devidamente homo-
logado pela Segurança Social e Autoridade de Saúde;

• Limitação do serviço de transportes urbanos Chita para 
menos de um terço da sua lotação; autocarro sujeito a 3 
desinfeções integrais diárias;

• Reorganização temporária, por parte da Direção-Geral de 
Saúde (DGS), das valências dos Centros de Saúde do con-
celho, de forma a combater mais eficazmente a Pandemia;

• Instalação de uma tenda de testes ao Covid-19 no MercoAl-
cobaça (entretanto relocalizada nas imediações do Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal) em regime “drive thru” (em 
funcionamento desde o dia 8 de abril), que serve as po-
pulações dos concelhos de Alcobaça e Nazaré. Os utentes 
devidamente prescritos, pelas autoridades locais de saúde 
ou pela linha de Saúde 24, podem realizar os testes sem 
sair da sua viatura. Após a prescrição médica dos exames, os 
utentes deverão contactar o Grupo H Saúde – Tel. 262 925 
610 – para saber o dia e a hora da respetiva recolha;

• Realização de testes de Covid-19 a todos os funcionários 
dos lares e IPSS do concelho, em parceria com a Autorida-
de de Saúde e a Segurança Social;

• Levantamento, em parceria com as autoridades goveran-
mentais das condições de habitabilidade e salubridade da 
comunidade estrangeira que reside e trabalha sazonalmen-
te na agricultura do concelho.

• Doação por parte da Câmara Municipal de 50 mil euros ao 
Centro Hospitalar de Leiria para aquisição de ventiladores 
e outro material médico;

• Oferta contínua de material de proteção aos Bombeiros, USF 
de Alcobaça, Centro Hospitalar do Oeste, Juntas de Fregue-
sia, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS);

• Oferta de viseiras de proteção de individual (produzidas 
pela impressora 3D da Biblioteca Municipal) ao Hospital 
de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira e outras insti-
tuições.

• Criação de duas páginas no site municipal com informação 
(em permanente atualização) sobre as medidas, ações de 
proximidade e serviços que vão sendo implementados por 
todo o concelho (acompanhe em www.cm-alcobaca.pt);

• Lançamento, a 23 de março, da campanha municipal “Al-
cobaça Fica Em Casa” apelando à responsabilidade dos 
munícipes para o cumprimento das determinações do Es-
tado de Emergência.

• Criação de uma linha telefónica de apoio psicológico in-
dividualizado para ajudar a comunidade a lidar com as si-
tuações de ansiedade e inquietude, durante o período da 
pandemia de Covid-19. Neste período, as situações rela-
cionadas com Violência Doméstica são também atendidas 
nesta linha – Tel. 967 178 998 ou 262 580 899;

• Coordenação entre autarquia, Juntas de Freguesia e enti-
dades de âmbito social, para reforçar o apoio aos munícipes 
mais vulneráveis e/ou sem apoio familiar direto;

• Suspensão, por tempo indefinido, dos cortes de forneci-
mento de água e possibilidade de obtenção de novas re-
ferências multibanco para faturas dos Serviços Municipa-
lizados de Alcobaça com prazo expirado (Linha Azul - 808 
206 416);

• Redução temporária das tarifas de água, saneamento e ges-
tão de resíduos sólidos urbanos para famílias e empresas; 
isenção temporária das mesmas para as IPSS.

COVID-19: 
Problema global com resposta local
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Novos Paradigmas do Trabalho e 
das Atividades Culturais Municipais

A pandemia obrigou também a uma readaptação das rotinas 
de trabalho, do consumo de cultura e da comunicação entre a 
autarquia e os munícipes. Desde março que os serviços camará-
rios têm vindo a sofrer alterações importantes nas suas dinâmi-
cas de interação, que se refletem a vários níveis. Os obstáculos 
criados pela crise pandémica estão a ser encarados como uma 
oportunidade de reorganização, ou seja, um novo começo.

Dinamização cultural e social online para as IPSS
Em junho, arrancou o projeto “Queremos estar consigo”, uma 
iniciativa municipal de apoio às IPSS que procura dar continui-

Cultura adaptada às novas exigências
A programação cultural municipal, dada a sua natureza comuni-
tária e fomentadora de ajuntamentos sociais, mereceu uma apu-
rada reorganização ao nível da oferta e dos meios de consumo.
• A Biblioteca Municipal em parceria com a Rede Intermu-

nicipal de Bibliotecas do Oeste tem vindo implementar no-
vas formas de promoção da leitura e da cultura através da 
transmissão de vídeos de apresentação e recomendação de 
obras literárias diversas, peças de teatro online entre muitas 
outras iniciativas (ver pag. 41)

• A programação cultural do Cine-Teatro de Alcobaça está 
em reativação. No Dia de São Bernardo serão transmitidos 
a partir do grande auditório, três concertos de bandas rock 
alcobacenses através das redes sociais. A partir de outubro 
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Apoio à Educação

Medidas sociais regulares da câmara 
municipal ajustadas ao estado de 
emergência

Medidas implementadas pela 
Comunidade Intermunicipal do 
Oeste (OesteCIM)

Estímulos à Economia Local

• Aquisição de tablets com três meses de internet incluídos 
para famílias carenciadas por forma a possibilitar acompa-
nhamento de aulas à distância;

• Criação de vídeos pedagógicos para escolas, dedicados ao 
património cultural e histórico do concelho (Mosteiro de Al-
cobaça, Mosteiro de Coz, Aljubarrota, Percurso Camoniano, 
Estação Arqueológica de Parreitas, Museu do Vinho e Mu-
seu Raul da Bernarda) como forma de promoção dos mes-
mos junto das comunidades escolares.

• Alargamento do apoio à medicação, quer no âmbito da 
Ação Social quer no âmbito do Cartão Abem;    

• Apoio à renda:
- possibilidade de renovação por mais 1 ano dos apoios à 
renda já atribuídos e a terminar durante o ano de 2020;
- possibilidade de comparticipação até 45% do valor da ren-
da habitacional, pelo período de 1 ano.

• Fornecimento regular de refeições a munícipes desfavore-
cidos.

• Criação de uma Linha de Atendimento para apoio a fa-
mílias e empresas que disponibiliza informação prática ao 
nível de moratórias, segurança social, direito do trabalho, 
direitos do consumidor, entre outras matérias.

• Projeto Oeste + Empresas: apoio às empresas na tomada 
de decisão e implementação de medidas de resposta ao 
COVID-19 ao nível das obrigações fiscais, incentivos, di-
reito do trabalho, contabilidade, créditos, operações, entre 
outras matérias.

• Projeto Oeste + Mercado: loja virtual para apoiar a produ-
ção regional e os agentes económicos do Oeste, procurando 
acelerar a recuperação económica. A plataforma é de aces-
so e utilização gratuitos para todas as empresas que operem 
na região.

• Reorganização dos mercados municipais para minimizar os 
focos de contágio, através do controlo de entradas, higieni-
zação e limitação de pessoas no interior;

• Manutenção e reforço das obras municipais já em curso an-
tes do contexto pandémico:

• Requalificação da Avenida Prof. Eng. Joaquim Vieira Na-
tividade (Alcobaça);

• Requalificação da Avenida Rainha Santa Isabel (Pataias);
• Alcatroamentos diversos: 

- Estrada da Serra dos Mangues (São Martinho do Porto);
- Estrada do Casal Pardo/Casal Velho (Alfeizerão);
- Estrada do Ardido (Turquel).

Testemunhos de 
Munícipes Apoiados

Apoio à renda

“Fiz sempre questão de nunca deixar rendas 
em atraso, mas devido à perda de rendimentos 
e à necessidade de reequilibrar as contas da 
família, recorri a este apoio municipal.”

Apoio à renda

“Uma boa ajuda. Tinha um mês de atraso e 
este apoio foi muito importante para a nossa 
família.”

Cartão Abem

Emergência Covid para o filho no apoio à 
comparticipação de medicação

“Esta é uma ajuda muito importante. A 
medicação do meu filho é essencial pois 
ele sofre de doença crónica. Estando sem 
rendimentos durante vários meses seguidos, 
a qualidade de vida e a saúde dele estavam 
em causa.”

Refeições e apoio à renda

“A Câmara está a fazer um bom trabalho 
no apoio às pessoas mais necessitadas. No 
meu caso não tinha outra alternativa se não 
recorrer a este apoio e em boa hora o fiz.”

As dificuldades sentidas pelas famílias do 
concelho, decorrentes da perda de rendi-
mentos associadas à pandemia, levou a 
uma procura pelos apoios sociais munici-
pais. Alguns dos seus beneficiários cede-
ram gentilmente, e sob anonimato, o seu 
testemunho.

dade aos serviços de dinamização cultural das instituições sociais 
do concelho com recurso a ferramentas de videoconferência.
Projetos como o Teatro para Todos, que partiu de uma iniciati-
va da Câmara Municipal juntamente com o CEERIA - Centro 
de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça, 
à qual se juntaram o Solar de Cister, Centro Paroquial de Assis-
tência de Nossa Senhora da Ajuda da Vestiaria, Santa Casa da 
Misericórdia de Alcobaça e a Universidade Sénior de Alcobaça 
(USALCOA), são agora dinamizados em formato online, adap-
tados ao contexto da pandemia do Covid-19.
No âmbito desta iniciativa, está também a ser preparada a pos-
sibilidade dos utentes de serviços de apoio domiciliário e de 
lares poderem assistir e participar num conjunto de atividades 
lúdicas, culturais e de estímulo à atividade física através de ta-
blets disponibilizados pelo Município às instituições de apoio 
social. Será deste modo criado um plano semanal de atividades 
que irá complementar a oferta das próprias instituições.  

Reuniões por videoconferência
A utilização de ferramentas de videoconferência tornou-se 
praticamente numa nova norma de funcionamento das orga-
nizações administrativas e empresariais. A nível dos órgãos 
autárquicos locais, as reuniões do executivo camarário e as 
assembleias municipais têm adotado estas ferramentas abrin-
do a possibilidade aos diversos agentes políticos (vereadores e 
deputados municipais) de participar nos trabalhos a partir dos 
respetivos domicílios.

o festival Novo Palco (ver pag. 37) dará a oportunidade aos 
artistas do concelho de pisarem o palco e desenvolverem a 
sua atividade bastante afetada pela pandemia.

• O Museu do Vinho de Alcobaça e o Mosteiro de Coz rea-
briram as suas portas em junho e estão a retomar progres-
sivamente a sua cadência de visitação. No caso do Museu 
do Vinho, as obras de requalificação da Adega dos Balseiros 
e do edifício da Destilaria/Armazém das Aguardentes irá 
alargar a área visitável daquela que é a maior estrutura mu-
seológica dedicada à vitivinicultura, Portugal.

Repensar os recursos à disposição
No início da pandemia, quando a procura pelos materiais de 
proteção individual excedia a oferta existente no contexto na-
cional, a autarquia utilizou a impressora 3D da Biblioteca Mu-
nicipal para produzir viseiras transparentes de proteção com 
base num modelo disponível na página do Movimento Maker 
– Portugal.
A viseira é composta por um suporte impresso em 3D onde 
é aplicado o plástico transparente de proteção do rosto e um 
elástico ajustável de fixação na cabeça do utilizador.
Durante os meses seguintes, a impressora produziu entre 5 a 10 
unidades por dia, tendo sido cedidas ao pessoal médico, bom-
beiros e agentes de Proteção Civil.

“Estamos a utilizar todos os recursos humanos e tecnológicos 
ao nosso dispor para ajudar os profissionais que estão em per-
manência ao serviço das populações. Além da sua componente 
didática, este tipo de tecnologia tem vindo a revelar-se cada vez 
mais útil para a criação de diversos produtos e componentes 
necessários ao bom desempenho e à segurança dos profissionais 
de saúde e de proteção civil”, explica o Presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Inácio. 
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Mobilidade suave entre Alcobaça e Nazaré

Durante séculos, Alcobaça e Nazaré integraram o vasto terri-
tório dos Coutos de Alcobaça, sob o domínio dos monges cis-
tercienses. A história de ambos os concelhos está interligada, 
sendo que sua atual autonomia administrativa é apenas mais 
um capítulo de uma história com centenas de anos de integra-
ção territorial e identitária. Neste pressuposto, a ideia de um 
projeto comum de ligação através do rio Alcoa potencia as suas 
mais-valias.
O presidente da Câmara Municipal de Alcobaça relembra que 
“o que começou com o Parque Verde, integra um projeto am-
bicioso e único no país, com a pedonalização integral de um 
rio desde a sua nascente até à foz. O projeto da Mobilidade 
Suave tem o potencial de dinamizar de uma forma decisiva e as-
sertiva todo este território, quer a nível das rotinas dos residen-
tes quer no impacto turístico e económico que se perspetiva. 
Estamos perante um projeto que sendo ambicioso e arrojado, 
mantém um princípio de respeito pela natureza e pelo meio-
-ambiente que é de resto um património de valor inestimável.”
Para o Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Walter Chi-
charro, “nesta fase inicial, este empreendimento assume clara-
mente a sua dimensão de projeto de mobilidade por forma a cap-
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Preparar o território para um novo desígnio sustentável

(Re)unir um território histórico ao longo do rio alcoa

PRINCIPAIS PONTOS DE INTERESSE AO 
LONGO DO PERCURSO FERVENÇA-NAZARÉ

14 quilómetros e 11 travessias entre as margens 
do rio Alcoa

Modernizar o concelho de Alcobaça

Alcobaça é uma região histórica, cujo traço mais saliente reside no seu ancestral património, nas tradições 
e nos costumes. Conjugar este imenso passado com um futuro sustentável é uma missão delicada que urge 
cumprir no presente de forma estratégica. Vivemos num concelho com elevados índices de qualidade de 
vida, com diferentes perfis geológicos e paisagísticos. Trata-se de um património ambiental no qual se 
enquadra um certo “modo de vida” muito nosso. Uma identidade que queremos passar para as gerações 
seguintes. Alcobaça assume-se cada vez mais como um bioterritório onde o desenvolvimento sustentável 
não só respeita uma identidade construída durante séculos como a projecta para um futuro munido de 
modernas infra-estruturas, serviços sociais próximos dos munícipes, boas vias de comunicação e acesso 
democrático e generalizado às mais variadas formas de expressão artística e cultural. 

tar os fundos comunitários destinados para investimentos dessa 
natureza. Porém facilmente se compreende o potencial econó-
mico e turístico que uma infraestrutura destas representa.”
O conceito do projeto passa por valorizar um percurso natural 
traçado pelo rio Alcoa que una a cidade de Alcobaça à vila da 
Nazaré. Este percurso permite a mobilidade suave (pedonal e 
ciclável) entre as duas urbes conjugando os seus valores históri-
cos e naturais. O projeto contempla ainda a disponibilização de 
um veículo elétrico que fará o transporte regular entre os dois 
concelhos.
Para além da ligação funcional suave, entre a Fervença (Alcoba-
ça) e a foz do rio Alcoa (Nazaré) espera-se que o percurso deva 
também potenciar o turismo de natureza, pelas possibilidades 
criadas de contacto com a paisagem ao longo do caminho. Pre-
tende-se valorizar aspetos particulares como a observação da 
fauna ornitológica (aves) de elevada diversidade relacionada 
com os diferentes tipos de paisagem atravessados.
Este projeto será apresentado a financiamento no âmbito do 
Centro 2020 (uma das ações que está incluída no PAMUS - Pla-
no de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável).

AÇUDE DA FERVENÇA 
No sentido Alcobaça / Nazaré o  percurso segue a margem 
esquerda até se chegar ao primeiro ponto de duplo interesse, 
natural e cultural, um açude centenário (obra dos monges de 
Cister), a levada e as ruínas da central hidroelétrica da anti-
ga fábrica da Companhia Fiação e Tecidos de Alcobaça (1875-
1998), que será requalificada numa outra fase.

Nota: Devido a potencialidade deste local prevê-se a poste-
riormente a construção de um futuro parque urbano junto ao 
açude, dotado das infraestruturas necessárias que permitam 
usufruir do mesmo como lazer associado ao valor didático do 
património natural e histórico, constituindo-se como a porta 
verde de entrada em Alcobaça.

EDIFÍCIO DA ASSISTÊNCIA ARAÚJO GUIMARÃES 
O segundo ponto de interesse será o Edifício da Assistência  
Araújo Guimarães - criado para dar apoio aos trabalhadores da 
Companhia Fiação e Tecidos de Alcobaça - não só pelo seu valor 
arquitetónico, mas também pelo seu enquadramento e história, 
com potencialidades para implantação de equipamento cultural 
complementado com outros de puro lazer e diversão. A requa-
lificação deste edifício será também uma  homenagem a Araújo 
Guimarães, vitivinicultor e industrial alcobacense, que desta-
cou-se por ser o fundador desta importante fábrica da região.

NOTA: O percurso partir deste ponto irá alternar entre a mar-
gem esquerda e direita: da ponte da Fervença às Termas da 
Piedade na margem esquerda, e daqui até ao açude da asso-
ciação de regantes na margem direita, passando aí para a outra 
margem até à zona da central de bombagem.

CAMPOS AGRÍCOLAS DO PAUL DA CELA, BÁRRIO
E VALADO DOS FRADES
Os férteis campos agrícolas do paul da Cela, Bárrio e Valado 
dos Frades são de extraordinária beleza. Um quadro vivo do 
trabalho agrícola árduo que desde os monges agrónomos até 
aos nossos dias muita fama trouxe a esta região. 

NOTA: Ao longo do percurso propõe-se a criação de diversas 
áreas de descanso e de observação da natureza. Estas áreas es-
tarão presentes sem uma métrica pré-definida privilegiando os 
pontos de elevado interesse.

FOZ DO ALCOA
Antes do alargamento do rio que antecede a foz propõe-se a 
construção de uma ponte para a margem esquerda. A partir 
daqui o percurso desenvolve-se ao longo da plataforma supe-
rior da duna consolidada até ao molhe do porto, zona de beleza 
inqualificável.

Destaque » Retomar o Futuro com Confiança

Apresentação do Projeto de Mobilidade Suave

Central Hidroelétrica da Companhia Fiação e Tecidos

Edifício de Assistência Araújo Guimarães

Campos da Cela, Bárrio e Valado dos Frades

Foz do Alcoa
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Pedonalização Integral do Rio Alcoa

A ÁGUA COMO ELO DE LIGAÇÃO DO TERRITÓRIO EM QUATRO VERTENTES: 

MOBILIDADE SOCIAL    VALORIZAÇÃO AMBIENTAL    ESTÍMULO À ECONOMIA    ATRATIVIDADE TURÍSTICA

“A água é o fio condutor na estratégia ambiental municipal, como comprovam o projeto da Mobilidade Sua-
ve, a requalificação da Fervença como 2º Parque Verde de Alcobaça, a requalificação da nascente do rio 
Alcoa em Chiqueda, a requalificação do Regadio da Cela e o projeto para o seu alargamento para o paul da 
Maiorga.

A pedonalização integral do rio Alcoa é um projeto único no contexto internacional que permite uma expe-
riência de dimensão espiritual e sensorial: poder percorrer as margens de um rio desde a nascente à foz, 
da serra ao mar.” – presidente da autarquia, Paulo Inácio.

Parque Verde da Cidade de Alcobaça
Inaugurado em 2019, o Parque Verde criou um espaço familiar, 
de lazer e de usufruto do rio Alcoa dentro da cidade, marcando 
o início da estratégia de pedonalização integral do rio. 

Mobilidade Suave
A Mobilidade Suave, uma candidatura conjunta dos municí-
pios de Alcobaça Nazaré a ser submetida ainda no atual quadro 
2020, traça o caminho entre a Fervença e a foz do rio Alcoa. 
Um percurso pedonal e ciclável, que passa pelos campos agrí-
colas da Maiorga, da Cela e do Valado dos Frades, complemen-
tado com um autocarro elétrico para o transporte regular de 
passageiros pela estrada nacional EN8-5 (ver mapa). 

De Chiqueda até à Fervença
Em complemento da Mobilidade Suave, está-se a preparar o 
percurso entre a nascente do rio Alcoa (em Chiqueda) e a Fer-
vença. Passará pelos Moinhos de Água de Chiqueda, Parque dos 
Monges, Parque Verde, Jardim do Obelisco, Mosteiro de Alco-
baça, Jardim do Amor (na confluência dos rios Alcoa e Baça) e a 
futura ciclovia da Avenida Prof. Eng. Joaquim Vieira Natividade 
até chegar ao início do futuro Parque Verde da Fervença.

Parque Verde da Fervença
A Mobilidade Suave deixará as bases para o 2º Parque Verde da 
cidade, um projeto próprio e dedicado à valorização do espaço 
do açude centenário que inclui a requalificação da Central Elé-
trica e da Casa de Assistência Araújo Guimarães. Este novo par-
que urbano constituir-se-á como a porta verde poente-norte da 
sede de concelho com um conjunto de valências de lazer social 
e de partilha da natureza, respeitando a memória do património 
industrial da antiga fábrica Companhia de Fiação e Tecidos.

Pontos-chave do percurso da nascente
até à foz - 16km
A pedonalização integral do rio Alcoa está a 
ser materializada através de um conjunto de 
vários projetos sustentados por financiamento 
comunitário. O Parque Verde de Alcobaça marcou 
o seu início, no âmbito do quadro comunitário 
2020. As restantes fases do percurso estão já 
bem delineadas com vista à obtenção de fundos 
comunitários através de candidaturas próprias.   

Ciclovia / Percurso pedonal (14,50km) 

Percurso veículo elétrico  (12,50km) 

Rede hidrográfica

MAPA DO PERCURSO DO PROJETO
DE MOBILIDADE SUAVE
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Melhorar a mobilidade urbana

Eficiência energética

Estudo do Politécnico de Leiria propões novas rotundas e ciclovias

Implementação de 12 mil lâmpadas LED cobre 50% da iluminação pública do concelho

Em julho de 2019, um protocolo entre a Câmara Municipal e 
o Politécnico de Leira com vista ao estudo de soluções quer de 
acessibilidade pedonal na União das Freguesias de Alcobaça e 
Vestiaria e na Freguesia de São Martinho do Porto, quer a ní-
vel da mobilidade urbana na cidade de Alcobaça. Os resultados 
deste estudo, cujos dados preliminares foram já apresentados 
em sede de reunião de câmara, serão divulgados publicamente 
em setembro.
O Presidente da Câmara encara este estudo como “o começo 
de um trabalho que se impõe há muito tempo. As questões da 
mobilidade e das acessibilidades têm que ser vistas de forma 
abrangente porque são transversais a todos os cidadãos e em 
particular, a todos aqueles com mobilidade condicionada. A 
mobilidade é também um indicador da qualidade de vida. O 

Também em julho de 2019, no âmbito de uma parceria com o 
Comunidade Intermunicipal do Oeste, foram instaladas cerca 
de 12 mil lâmpadas LED na rede de iluminação pública do 
concelho, o que representa uma cobertura na ordem dos 50%. 
A iniciativa enquadra-se no Projeto OesteLED ESSE, promo-
vido pela Comunidade Intermunicipal do Oeste e pela Oeste 
Sustentável – Agência Regional de Energia e Ambiente da Re-
gião Oeste, visando a substituição dos sistemas de iluminação 
pública por lâmpadas LED nos 12 municípios membros da 
OesteCIM. Perspetiva-se uma poupança global estimada 
nos 3,4 milhões de euros por ano, ou seja uma redução no 
consumo de Kwh/ano na ordem dos 72%.

Politécnico de Leiria, pelo seu trabalho junto das empresas e da 
comunidade, é um parceiro fundamental para nos trazer mais 
inovação social, tecnológica e económica.”

Principais propostas do estudo:
• Intervenções diversas nas 66 travessias pedonais identifi-

cadas;
• Criação de novas rotundas (ex: semáforos de Chiqueda);
• Criação de uma rede de ciclovias urbana;
• Reforço da segurança dos passeios pedonais por via do alar-

gamento e remoção de obstruções;
• Redução/eliminação das barreiras arquitetónicas. 

A iluminação pública representa 81% da fatura de eletricidade 
paga pelo Município, pelo que esta iniciativa irá permitir uma 
redução do consumo de Kwh/ano de 73%. Nos meses de Abril 
e Maio, foram substituídas 12590 lâmpadas. 
“Esta medida é um bom exemplo das vantagens do intermuni-
cipalismo e da cooperação mútua entre as autarquias do Oeste. 
Estamos a investir na sustentabilidade e numa melhor gestão 
do consumo energético o que traz benefícios em termos de res-
peito pelo meio ambiente”, explica Paulo Inácio

Retomar o Futuro com Confiança » Destaque 

Requalificação das principais avenidas do concelho

Avenida Prof. Eng. Joaquim 
Vieira Natividade

Avenida Rainha Santa Isabel 

Pavilhão Multiusos

A modernização do concelho de Alcobaça passa igualmente 
pela requalificação das suas principais avenidas urbanas, sendo 
estas um pilar importante da acessibilidade e da coesão terri-
torial. As requalificações da Avenida Prof. Eng. Joaquim Vieira 

A entrada norte da cidade de Alcobaça terá uma “nova cara”, 
com uma harmonia urbana mais aprazível e convidativa. “O 
enobrecimento desta avenida é uma obra que se impunha há 
vários anos e que agora encontra o seu desígnio. A afirmação da 
centralidade da cidade enquanto sede do concelho está refleti-
da nesta obra”, explica Paulo Inácio. O obra está em curso ao 
longo de 6 fases distintas e irá contextualizar urbanisticamente 
o futuro pavilhão multiusos de Alcobaça. 

Sendo a principal artéria de uma das maiores freguesias do con-
celho de Alcobaça, a Avenida Rainha Santa Isabel carecia de 
melhorias a nível de estacionamento, circulação e acessibilida-
des, de resto revindicadas pelos fregueses há várias décadas. 
Para Paulo Inácio, “esta é uma obra histórica e muito desejada 
pelos locais que terá certamente um impacto decisivo e positivo 
no dia-a-dia da União de Freguesias de Pataiais e Martingan-
ça.” A requalificação contempla a alteração do sentido de trân-
sito na zona interior da Avenida, a construção de uma rotunda 
na intersecção com a Rua da Lagoa e a criação de um jardim 
rebaixado em frente à igreja matriz.

O futuro Pavilhão Multiusos foi pensado na perspetiva de cria-
ção de valor e reforço da centralidade da sede de concelho. 
Esta infraestrutura abrirá novas potencialidades de organização 
de eventos de natureza diversa, cujo manancial de experiência o 
Município tem vindo a acumular. Representa, deste modo, um 
salto qualitativo na capacidade do concelho em acolher eventos 
não apenas desportivos e culturais como também políticos e 
sociais, reforçando ainda mais o posicionamento de Alcobaça 
neste capítulo.

Natividade e da Avenida Rainha Santa Isabel são obras pensa-
das para munícipes e transeuntes de uma forma equilibrada, 
respeitando as respetivas dinâmicas de mobilidade, reforçando 
a segurança e promovendo o usufruto pedonal.  

Semáforos de Chiqueda
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Aconteceu

Na sua 6ª edição, o festival Books & Movies atingiu a dimensão in-
ternacional. Teve como figura homenageada o emblemático e mul-
ti-premiado escritor angolano Pepetela e, no âmbito do Rock Fest, 
destaque para a atuação da primeira banda estrangeira, os britânicos 
Thee Evil Tones.

A XXI edição da Mostra Internacional de Doces & Licores Con-
ventuais sublinhou uma vez mais a procupação pela inovação e 
qualidade demonstrada pela programação cultural do Município 
ao longo de mais de duas décadas. O festival de coros “Sons do 
Silêncio” ficará seguramente na história daquele que é o evento-
-mor do concelho.

14 a 17 novembro 2019

XXI Mostra Internacional
de Doces & Licores Conventuais

6ª edição Books & Movies

13 a 20 outubro 2019

A prova de atletismo de São Bernardo, realizada em outubro do 
ano passado, contou com a presença de 600 atletas de algumas 
das maiores instituições desportivas do país e consagrou a são 
martinhense Ana Mafalda Ferreira (Sporting CP) que venceu a 
etapa feminina.

Valorizando o facto de o concelho estar equipado com duas excelentes 
salas de espetáculos, a programação cultural do Cine-Teatro de Alco-
baça João D’Oliva Monteiro (Alcobaça) e do Centro Cultural Gonçal-
ves Sapinho (Benedita) tem primado pela qualidade local, nacional e 
internacional dos aclamados artistas que sobem a estes dois palcos.

Cine-Teatro de Alcobaça
Centro Cultural Gonçalves Sapinho

Prova de Atletismo
de São Bernaddo

27 outubro 2019
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Opinião

O tempo parou em meados de março. Um vírus desconhecido 
alterou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, devas-
tou negócios, ceifou vidas e fechou em casa crianças, jovens e 
adultos, quebrando as rotinas sociais, laborais e de aprendiza-
gem de tal forma que não há memória.
Os efeitos disruptivos nas dinâmicas da sociedade tiveram par-
ticular incidência na educação, quando, de um dia para o outro, 
os professores passaram a lecionar a partir de casa, os encarrega-
dos de educação os substituíram em presença e as crianças ini-
ciaram o complexo processo da aprendizagem através do ecrã. 
Neste estranho contexto, o papel das autarquias locais assumiu 
uma importância redobrada pela necessidade de uma rápida e 
eficaz atuação na mitigação dos desequilíbrios decorrentes des-
ta nova realidade. 
Além do conjunto de apoios sociais ao nível da alimentação, 
medicação e arrendamento, a Câmara Municipal de Alcobaça 
realizou desde logo um levantamento dos alunos com dificul-
dades de acesso ao ensino à distância, adquirindo para o efeito 

Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram uma que-
bra de população no concelho de Alcobaça de cerca de 3.000 
habitantes nos últimos 7 anos, tal realidade deve-nos merecer a 
máxima atenção.
Esta quebra tem uma expressão preocupante na fuga de popula-
ção activa e em jovens qualificados, por isso, é necessário inver-
ter as prioridades e passar a tratar o que é importante e urgente.
O investimento em áreas de localização empresarial deve cons-
tituir uma prioridade, por isso, a aposta na Área Industrial de 
Benedita é bem-vinda porque vem por cobro a uma carência na 
freguesia de Benedita, resolvendo problemas de ordenamento 
na actividade industrial no sul do concelho. Mas esta determina-
ção não pode ficar circunscrita a este projecto, deve ir mais além 
e chegar à ampliação da Zona Industrial das Alvas em Pataias. 

Educação e pandemia

Apostar em investimentos que fixem pessoas!

Inês Silva, Vereadora

Carlos Bonifácio, Vereador

cerca de 300 tablets com internet incorporada. Os nossos alu-
nos são por nós considerados atores-chave na construção de um 
presente que não pode deixar ninguém para trás, sendo certo 
que a igualdade de oportunidades é a nossa máxima na prepa-
ração do futuro.
Neste sentido, o Município de Alcobaça dará continuidade à 
Ação Social Alargada, com a distribuição gratuita de material 
escolar e mochilas a todos os alunos dos 1.º e 2.º ciclos (o que é 
feito desde 2016), atribuirá cinquenta bolsas de estudo a alunos 
do ensino superior e colaborará, uma vez mais, na formação 
integral de todos, através do novo Plano Educativo Municipal, 
que inclui um amplo conjunto de propostas assentes nas neces-
sidades específicas de cada um.
Acreditamos que, ao assumir a aprendizagem como o maior 
desafio do presente e do futuro, se possa dotar as pessoas  de 
capacidades que as levem a superar os desafios da humanidade, 
como aquele que hoje vivemos.

Um projecto que necessita de um forte impulso. Considero esta 
zona industrial estratégica para a zona norte do concelho, como 
forma de estancar a “fuga” de pessoas.
A zona Industrial do Casal da Areia encontra-se nesta altura 
com uma taxa de ocupação de lotes elevada. O Município deve 
pensar antecipadamente numa solução que passe pela sua am-
pliação sob pena de podermos ter problemas no futuro. 
Mas não é só o desenvolvimento económico que deve merecer 
atenção, sou defensor há anos da construção de uma infra-estru-
tura no Mercado Municipal para receber os milhares de turistas 
que anualmente chegam à cidade de Alcobaça. É preciso olhar 
de frente para esta área e procurar novas oportunidades para 
fixar turistas e gerar negócios. Alcobaça tem que apostar em in-
vestimentos que possam trazer retorno e fixar pessoas. 

Obras Proximidade

Centros Escolares: nova vida para Cela e Turquel

Projeto co-financiado:

No início do ano letivo 2019-2020, as freguesias de Cela e de 
Turquel abriram as portas dos seus novos centros escolares, 
dando assim início a uma nova fase da vida das suas comuni-
dades. Uma nova geração de celenses e de turquelenses têm a 
oportunidade de desenvolver os primeiros anos de escolarida-
de obrigatória com as mesmas condições e oportunidades das 
crianças dos grandes centros urbanos de todo o país.
A 11 de janeiro, no Dia Municipal da Educação, os centros es-
colares de Cela e Turquel foram formalmente inaugurados pela 
Ministra da Coesão Social, Ana Abrunhosa. “Hoje vivemos um 
dia particularmente feliz. Não estamos apenas a inaugurar duas 
novas escolas. Estamos a inaugurar o futuro destas duas fre-
guesias. Um futuro onde a formação das nossas crianças é uma 
prioridade e onde o desenvolvimento e as oportunidades são 
bem distribuídos por todo o território. Não havia dia melhor dia 
para inaugurar estes centros escolares do que o Dia Municipal 
da Educação”, sublinhou a Ministra.
Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Inácio “este é o 
resultado da boa cooperação entre todas as entidades responsá-
veis: as autarquias, as juntas de freguesia, o Governo, as CCDR 
e as comunidades locais. Se todos trabalharmos em conjunto 
podemos cumprir os nossos sonhos e objetivos. Neste dia, faço 
também a minha homenagem aos professores, aos pais e aos 
alunos que podem sentir-se orgulhosos por a sua terra, onde 
habitam e trabalham, lhes proporcionar as melhores condições 
para construírem um futuro melhor.”
Com a entrada em funcionamento dos centros escolares da Cela 
e de Turquel, a Carta Escolar aproxima-se da sua plena concre-
tização. “Os nossos esforços viram-se agora para o Centro Esco-
lar de Alfeizerão, o Centro Escolar de Pataias e requalificação 
da Escola Frei Estevão Martins de Alcobaça. Queremos que 
todo o concelho beneficie das melhores condições de ensino 
para que possamos formar novas gerações de alcobacenses or-
gulhosas do seu território, do seu património e da sua cultura”, 
acrescenta o edil. 

Principais características do Centro Escolar da Cela:

• Investimento Total - €1.123.702,81 (engloba a colocação de 

fotovoltaicos);

• Investimento Elegível – 1.022.085,34 (engloba para além do 

valor obra o apetrechamento do CE);

• FEDER - €868.772,54 (85% do valor de Investimento Elegível).

• Número atual de alunos -  EB1: 72 alunos;

• Ampla zona de recreio; 

• Zona desportiva semicoberta; 

• Biblioteca multimédia dotada das mais modernas tecnologias de 

informação e educação.

Principais características do Centro Escolar de Turquel:

• Investimento Total – €2.013.926,82;

• Investimento Elegível – 1.979.527,29 (engloba o valor do 

apetrechamento);

• FEDER – €1.682.598,20 (85% do Investimento Elegível).

• Número atual de alunos - JI: 50 / EB1: 137 alunos;

• Auditório;

• Ginásio; 

• Polidesportivo Descoberto; 

• Zona desportiva semicoberta; 

• Biblioteca multimédia dotada das mais modernas tecnologias 

de informação e educação;

• Zona de estacionamento temporário reservada para cargas e 

descargas. 
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No passado dia 14 de julho, a Ministra da Justiça, Francisca Van 
Dunem de visita à Comarca de Leiria, marcou presença pela 
primeira vez nas instalações requalificadas do Juízo de Fa-
mília e Menores e Juízo Local Cível de Alcobaça desde que 
entrou em funcionamento.
As instalações do Juízo de Família e Menores de Alcobaça, fo-
ram prontamente sublinhadas pela ministra como “um exemplo 
da recuperação do património edificado público para melhor 
servir as populações. O fato deste edifício ter sido uma escola 
primária retira-lhe um certo peso institucional associado a um 
tribunal, tornando este espaço muito mais acolhedor. Trata-se 
de um modelo que pode e deve ser replicado no país, quer pelo 
Ministério da Justiça quer por outras pastas governativas”.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Inácio, destacou pre-
cisamente “o ganho de uma nova valência judicial para os conce-
lhos de Alcobaça e Nazaré que representa um serviço de maior 
proximidade para os nossos concidadãos. O Município defendeu 
desde sempre a instalação do Tribunal de Família e Menores 
neste espaço, quer pelo potencial arquitetónico quer pela sua 
simbologia pedagógica. A Câmara de Alcobaça presta assim o 
seu contributo para uma filosofia de recuperação do património 
edificado nacional que entendemos ser muito importante e be-
néfica para o País.”

Justiça mais próxima dos munícipes

Em setembro de 2019, entrou oficialmente em funcionamento o Juízo de Família e Menores de Alcobaça, instalado na antiga Escola Primária da cidade (obra do 

arquiteto Raul Lino). Esta nova valência do concelho, que serve também a população da Nazaré, é o resultado de um longo processo de reivindicação junto das instâncias 

governamentais que a Câmara Municipal desenvolveu com o objetivo de dotar o concelho de uma nova valência.

“Uma justiça mais próxima dos munícipes: este foi o foco de todo o trabalho realizado junto do Ministério da Justiça. Além da possibilidade das famílias de Alcobaça e 

Nazaré poderem aceder a serviços jurídicos sem a obrigatoriedade de grandes deslocações, a cidade de Alcobaça ganhou uma nova zona prazerosa da sua malha urbana 

do qual muito nos orgulhamos”, sublinha o Presidente da Câmara.

Dotada de duas salas de audiências e de várias salas para integração de crianças em contexto de um tribunal de família, o novo Juízo de Família e Menores faz de 

Alcobaça, no âmbito da Justiça, um dos melhores concelhos de toda a comarca de Leiria. 

JUÍZO DE FAMÍLIA E MENORES DE ALCOBAÇA

Área de competência territorial: Municípios de Alcobaça e Nazaré

Rua Sebastião Vazão de Almeida, Fracção A, 2460-006 Alcobaça

Telefone: 262 580 060

Fax: 262 093 539

Tribunal de Família – Modelo a seguir

Obras Proximidade

Ampliação do espaço de visitação do 
Museu do Vinho de Alcobaça

A 1ª fase de requalificação do Museu do Vinho de Al-
cobaça arrancou em maio, com os trabalhos a incidirem ini-
cialmente no edifício da Destilaria. A empreitada está avaliada 
em 460 mil euros, estando inserida na primeira fase do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano, com financiamento 
comunitário.
O edifício composto pela Destilaria e Armazém das Aguarden-
tes beneficiará de uma intervenção mais profunda que passa 
ligação entre os dois espaços criando um mesmo complexo mu-
seológico.
A obra irá contemplar também a Adega dos Balseiros que irá 
sofrer obras de melhoria estrutural do edifício nomeadamente 
a cobertura, fachada e acessos. A Adega manterá essencialmen-
te a mesma configuração, mas irá beneficiar de uma renovada 
capacidade de acolhimento de eventos e exposições, de resto 
uma das principais utilizações daquele espaço.

“Com esta obra, estamos a dar continuidade a um longo traba-
lho de valorização do património do concelho de Alcobaça in-
dependentemente do contexto difícil que estamos a viver. Esta 
intervenção irá efetivamente alargar a área visitável do Museu 
do Vinho e reforçar as condições de circulação e acolhimento 
dos milhares de visitantes que todos os anos visitam aquele que 
é um dos ex-libris do país”, reforça o Presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Inácio.
O Museu do Vinho de Alcobaça é o maior, o mais completo e o 
único museu do vinho com uma verdadeira dimensão nacional. 
Depois da sua reabertura em 2013, promovida pela Câmara 
Municipal, o Museu tem vindo a aumentar exponencialmente 
o número de visitantes.
A expensas do orçamento municipal, a autarquia reabilitou, já 
em 2017, o edifício administrativo do Museu naquela que foi a 
sua primeira intervenção de requalificação.

A obra de reabilitação da Casa Manuel Almeida, edifício situa-
do no centro histórico da cidade onde atualmente funciona o 
Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra, 
treminou em junho. Trata-se de um edifício conceituado da 
praça do Rossio que suscita sempre a curiosidade dos turistas 
que nos visitam. 
Avaliada em cerca de 220 mil euros, a obra contemplou a re-
qualificação da cobertura, fachada e vaus com vista à recupera-
ção de um edifício histórico que apresentava sinais de degra-

Requalificação da Casa Almeida

dação. A intervenção incidiu também sobre o restauro integral 
dos azulejos da fachada. A obra surge na sequência da extinção 
da Fundação Cisterciense Colégio de Nossa Senhora da Con-
ceição em 2016, tendo o prédio passado para a posse adminis-
trativa da autarquia.
Construído em 1902, o edifício tornou-se conhecido pelo nome 
do advogado Manuel Almeida que ali teve o seu escritório até 
ao seu falecimento, em 1998.

Valorização e reabilitação do centro histórico de Alcobaça

E-mail: alcobaca.judicial@tribunais.org.pt

Atendimento ao público: terças-feiras – das 09h às 12:30h

Sem marcação prévia: processa-se por ordem de chegada
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Praça Frederico Ulrich, São Martinho do Porto
Centralidade verde na Concha Azul

Melhoria da rede viária

Ardido - Turquel

Azambujeira - Benedita

Casal Pardo e Casal Velho - Alfeizerão

Serra dos Mangues - São Martinho do Porto

A praça Eng. José Frederico Ulrich tem, desde julho, um novo 
tapete de relva dando mais cor e dignidade à uma das zonas no-
bres da Baía de São Martinho do Porto.
“O espaço passa a ser de usufruto exclusivo das famílias não sen-
do agora possível realizar qualquer evento naquele local. Com 
esta intervenção, a praça central de São Martinho do Porto ga-
nha uma nova identidade, mais condizente com o estatuto de 
melhor praia do país para a família que a baía conquistou por 
mérito próprio”, recorda Paulo Inácio.
O espaço foi criado aquando da requalificação da marginal, inau-
gurada em Maio de 2009. Do ponto de vista urbanístico, denota 
uma forte influência central na vila, uma vez que conflui com 
a Avenida Marginal, o porto marítimo e a Rua Vasco da Gama. 
Em breve serão repostos os equipamentos de recreio para crian-
ças e de descanso, convívio e de lazer. 

Por todo o concelho está a decorrer um plano de beneficiação da rede viária municipal. Aqui ficam alguns exemplos de recentes alca-
troamentos realizados pela autarquia.  

Agência de Desenvolvimento

A Turismo do Centro de Portugal realizou a 19 de junho, no 
Mosteiro da Batalha, uma conferência de imprensa dedicada 
ao tema “Lugares Património Mundial do Centro: Chegou o 
tempo do regresso” com o objetivo de apelar à retoma da visi-
tação dos monumentos e lugares Património da Humanidade, 
nos quais se inclui o Mosteiro de Alcobaça.
No âmbito do difícil período que o país e o mundo atravessam 
com a pandemia, importa reforçar os sentimentos de segurança 
e confiança junto de turistas e visitantes. 
Nesse dia foi também o lançado o Guia dos Lugares Património 
Mundial do Centro, que seria publicado a 20 de junho, com o 
Jornal Expresso.
“O Município de Alcobaça estará sempre disponível para co-
laborar de forma proactiva nesta importante missão de valori-
zação do património, dado o seu relevante peso económico e 
social” afirmou a vereadora da Cultura Inês Silva.
Também foi apresentado o Guia Digital “Visitante + Seguro 
Lugares Património Mundial do Centro”, disponível em www.
patrimoniomundialdocentro.pt, que apresenta dicas, recomen-
dações e sugestões para uma viagem e visita mais responsável 
e segura.
Ainda para promover o Património Mundial do Centro jorna-
listas e bloggers nacionais e estrangeiros vieram, em junho e 
em julho, a Alcobaça para conhecerem de perto o Mosteiro de 
Alcobaça, o Museu do Vinho e o Mosteiro de Coz na perspeti-
va de promover e potenciar oportunidades de comunicação do 
valioso património do concelho. A visita contemplou também 
os restantes quatro monumentos Património Mundial da região 
Centro e respetivos territórios.

IMAGINA UM TESOURO
A 14 de janeiro foi apresentado, no Mosteiro de Alcobaça o 
livro infantil “Imagina Um Tesouro”, um projeto editorial cofi-
nanciado que serve de suporte à experiência turística e à visita-
ção por parte do público escolar e das famílias.
A publicação foi desenvolvida pela editora Planeta Tangerina 
em colaboração com os serviços educativos de cada um dos 
quatro monumentos Património da Humanidade da Região 
Centro de Portugal.
“Preservar e promover o nosso património, sensibilizando as 
novas gerações para a sua importância é uma responsabilidade 
permanente por parte dos decisores políticos e institucionais. 
O nosso património é um legado milenar que irá continuar a 
sê-lo através de iniciativas como esta”, afirmou o Presidente da 
Câmara Municipal, Paulo Inácio.
Até à data, foram entregues pela autarquia 977 livros aos alunos 
do 5º e 6º ano. Devido à pandemia e ao consequente fecho das es-
colas, em março passado, falta ainda entregar cerca de 300 livros.

OS SONS DO SILÊNCIO
Durante a XXI Mostra de Doces e Licores Conventuais, que 
decorreu de 14 a 17 novembro, teve lugar na Igreja do Mostei-
ro um ciclo de concertos de Coros SONS DO SILÊNCIO na 
Igreja do Mosteiro, trazendo um reportório de música sacra e 
espiritual. Concertos únicos, dos quais se destacou, em estreia 
absoluta em Portugal, o coro inglês “The Choir of Saint Paul’s 
Cathedral” – de Londres. 

Património da Humanidade: 
Chegou o tempo do regresso!

A operação “Lugares Património Mundial do Centro”, um 
projeto em rede, desenvolveu-se a partir de 2017 e engloba 
os monumentos Património Mundial da UNESCO do Centro de 
Portugal:  Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça, Convento 
de Cristo em Tomar e Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. 
Assenta em quatro eixos fundamentais do trabalho em rede: 
qualificação da hospitalidade turística, programa educativo, 
comunicação e um programa cultural.
Em 2019 verificou-se o aumento do número de visitantes aos 
quatro lugares, que em conjunto somaram 1,5 milhões de visitas.
A operação “Lugares Património Mundial do Centro” é promovida 
e coordenada pela Turismo Centro de Portugal em parceria com 
os municípios de Alcobaça, da Batalha, de Coimbra e de Tomar 
e a Universidade de Coimbra, com a colaboração do Ministério 
da Cultura, através da Direção-Geral do Património Cultural e 
da Direção Regional de Cultura do Centro. Este projeto conta 
ainda com o apoio estratégico da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro, sendo um projeto 
cofinanciado pelo programa Centro 2020.
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Mosteiro de Coz
“4º Monumento Nacional do Concelho”

Agência de Desenvolvimento

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) notificou 
formalmente a Câmara Municipal sobre o início da fase de au-
diência prévia para a elevação do Mosteiro de Santa Maria de 
Coz e suas dependências a Monumento Nacional, cujo prazo 
de pronúncia dos interessados terminou a 12 de junho de 2020.
A reclassificação do Mosteiro (atualmente considerado Imóvel 
de Interesse Público) resulta de “um trabalho moroso e árduo, 

de décadas, do qual o Município nunca desistiu para que se 
fizesse justiça a um dos mais belos patrimónios do concelho de 
Alcobaça. O Mosteiro de Coz é uma das marcas mais salientes 
do legado cisterciense no nosso território. Com a iminente con-
clusão deste processo, o Mosteiro de Coz passa a ser o 4º mo-
numento nacional do concelho”, frisa o Presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Inácio. 

O CAMINHO PARA A RECLASSIFICAÇÃO
Fundado no século XIII, o Mosteiro de Santa Maria de Coz tor-
nou-se, no século XVI, num dos mais ricos mosteiros femininos 
da Ordem de Cister em Portugal. A Igreja e a Sacristia, com os 
seus anexos e alguns vestígios do dormitório e do celeiro, con-
gregam ainda hoje um notável conjunto de criações artísticas 
testemunhando, no seu esplendor artístico barroco, a riqueza 
da comunidade e a sua grandeza. A sua revitalização tem envol-
vido várias vertentes:
• A aquisição patrimonial das habitações adjacentes e sua 

posterior demolição, seguindo critérios científicos de regis-
to e análise do domínio arqueológico, por forma a singulari-
zar o Mosteiro do ponto de vista urbanístico e paisagístico; 

• A candidatura a Monumento Nacional submetida, em 
2015, ao Ministério da Cultura, tendo o procedimento de 
reclassificação sido aberto pela Direção-Geral do Patrimó-
nio Cultural em março de 2017; 

• A integração, em 2016, na Carta Europeia de Abadias e 
Sítios Cistercienses, que se destina a partilhar e promover 
o legado europeu da Ordem de Cister;

• A reabertura ao público do Mosteiro, em 2016, estando o 

espaço a ser dinamizado pelo projeto social COZART, que 
revitaliza o artesanato local. Desde a sua reabertura regis-
taram-se 17 508 visitantes  - até março de 2020. Apesar da 
prevalência de visitantes portugueses, o interesse dos turis-
tas estrangeiros tem vindo a crescer; 

• Reforço da promoção turística do património alcobacense 
em diversos canais;

• Promoção de visitas acompanhadas a escolas e a grupos or-
ganizados;

• Utilização do espaço para eventos (concertos do festival 
Cistermúsica, apresentação do livro “500 Anos da Outorga 
dos Forais do concelho de Alcobaça por D. Manuel I 1554-
2014”, II Congresso Internacional de Mosteiros Cistercien-
ses, entre muitos outros).

Estas ações de envolvimento local foram particularmente subli-
nhadas pela Secção do Património Arquitetónico e Arqueológi-
co do Conselho Nacional de Cultura, contribuindo para o pare-
cer favorável, relativamente ao processo de reclassificação para 
a categoria de Monumento Nacional encetado pelo Município.

Agência de Desenvolvimento

CONHEÇA OS OUTROS TRÊS MONUMENTOS NACIONAIS DO CONCELHO

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE ALCOBAÇA
Classificado como Monumento Nacional a 10 de janeiro de 1907

O imponente Mosteiro de Alcobaça, classificado como Património da 
Humanidade pela UNESCO, em 1989, é um dos mais belos testemunhos 
da arquitetura cisterciense de toda a Europa. Com cerca de 900 anos, 
conserva intacto o conjunto das dependências medievais. 
A sua Igreja é a maior igreja monástica cisterciense e uma das maiores 
da Europa. As naves laterais são praticamente da altura da nave central 
o que cria uma maior sustentabilidade do edifício e o torna único.
Contemporâneo da fundação de Portugal, o Mosteiro acompanhou de 
perto a sua história nos momentos mais decisivos. Fundado pelo nos-
so primeiro rei, D. Afonso Henriques, através da doação do território, 
conhecido pelos Coutos de Alcobaça, à Ordem de Cister, no século XII.
A majestosa fachada do Mosteiro é dominada pelo portal do século XIII e pe-
los nichos laterais onde repousam as estátuas de S. Bernardo e de S. Bento.
O interior remete-nos para um espaço grandioso, de decoração austera, 
de acordo com as regras da ordem de Cister. Na Igreja, a nave central 
conduz-nos ao transepto e à cabeceira, constituída por nove capelas 
radiantes ligadas entre si por um deambulatório e cobertas por abóba-
das de berço. É no transepto que podemos encontrar os túmulos de D. 
Pedro I e D. Inês de Castro, duas peças escultóricas do século XIV cuja 
qualidade justificou, em parte, o título de Património da Humanidade.
Parte indissociável da Igreja é o restante conjunto monástico, com uma 
área assombrosa ainda hoje conservada. Desta, destacam-se as áreas 
visitáveis, entre as quais se contam a Sala dos Túmulos, o Claustro de D. 
Dinis, a Sala do Capítulo, a Cozinha, o Refeitório e a Sala dos Reis.

CAPELA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO 
(situada na antiga cerca do Mosteiro de Alcobaça)
Classificada como Monumento Nacional a 23 de junho de 1910

Pequeno e elegante edifício retangular datado do século XVIII, apresenta 
uma fachada retábulo caracteristicamente barroca, com um portal ladea-
do por quatro colunas salomónicas, rematadas por um frontão no centro 
do qual se abre um óculo. Este conjunto é coroado por uma edícula que 
alberga um grupo escultórico representando a Anunciação a S. José.
O altar-mor caracteriza-se pela profusa decoração em talha dourada, 
albergando os restos mortais de D. Constança Virgem e Mártir. 
As paredes interiores são revestidas de azulejos, atribuídos a António 
Vital Rifarto, datadas de 1720-23.  O principal tema é a fuga da Sagrada 
Família e respetivo regresso do Egipto.

IGREJA DE NOSSA SENHORA DA AJUDA / IGREJA MATRIZ DA VESTIARIA
Classificada como Monumento Nacional a 31 de dezembro de 1997

A povoação de Vestiaria foi fundada por D. Manuel I cerca de 1506 
a pedido do abade de Alcobaça, D. Jorge de Melo, para aumentar os 
limites da cerca do Mosteiro protegendo o direito de couto. Foi assim 
fundada a vila de São Bernardo onde o rei permitiu a construção da 
Igreja dedicada a Nossa Senhora da Ajuda. Porém, o direito de couto não 
se consumou e à povoação que entretanto aí formou foi dado o nome 
de Vestiaria.
Famosa pelo belo portal manuelino, a Igreja, de  planta retangular, é com-
posta pelos volumes da capela-mor e da nave, à qual se adossou na se-
gunda metade do século XX a torre sineira. Embora a estrutura da igreja 
tenha sido transformada por campanhas de obras posteriores, a fachada 
apresenta um modelo tipicamente manuelino, no qual se destaca o portal 
radiado, salientando-se a originalidade do seu programa decorativo. 

Entrega do Processo de Candidatura a Monumento Nacional 
ao então Ministro da Cultura João Soares - fevereiro 2016
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A cidade de Alcobaça obteve, em 2019, o reconhecimento oficial 
por parte da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) como membro da Rede de Ci-
dades de Aprendizagem. Nas palavras da organização, a Rede 
integra cidades que utilizam os seus os recursos de forma mais efi-
caz com vista a proporcionar oportunidades de aprendizagem, de 
promover a igualdade, a justiça social, manter a coesão social e de 
criar uma prosperidade sustentável. A Rede visa promover o diá-
logo e a aprendizagem partilhada entre as cidades que a integram, 
estabelecendo laços e parcerias, na perspetiva da Agenda 2030 e 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o 
ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Também recentemente, a Biblioteca Municipal de Alcobaça 
(BMA) tornou-se membro da prestigiada Rede das Bibliotecas 
Associadas à Comissão Nacional da UNESCO, com o objetivo 
de encorajar as bibliotecas que se encontram abertas ao público a 
realizar atividades em domínios como a promoção dos direitos hu-
manos, da paz, da diversidade cultural e do diálogo intercultural, a 
proteção do ambiente e a luta contra o analfabetismo, entre outros.
Tendo em conta os princípios definidos no Manifesto da UNES-
CO para as Bibliotecas Públicas, bem como as diretrizes subjacen-
tes à Rede Nacional de Leitura Pública promovida pelo Ministério 
da Cultura, a BMA assume o seu lugar na comunidade, realizando 
estratégias junto da mesma. Para o efeito, oferece novas ferramen-
tas e apresenta novos horizontes aos seus utilizadores, num pro-

Biblioteca integra Rede UNESCO

Alcobaça: cidade de Aprendizagem da UNESCO

A Rede das Cidades de Aprendizagem foi aprovada em 2013, na 
Declaração de Pequim sobre Aprendizagem ao Longo da Vida 
para todos. As principais motivações para a adoção e defesa do 
conceito de cidade de aprendizagem foram: 
• Promover uma aprendizagem inclusiva desde a educação bá-

sica ao ensino superior;
• Revitalizar a aprendizagem nas famílias e no local de trabalho;
• Melhorar a qualidade e a excelência na aprendizagem;
• Fomentar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida.

jeto global denominado “Biblioteca: uma casa onde cabe toda a 
gente” (inspirado na obra de Mafalda Milhões).
A Vereadora da Educação e Cultura, Inês Silva, considera este 
reconhecimento de Alcobaça “o resultado de um longo trabalho 
de cooperação e dinamização com as diferentes comunidades de 
aprendizagem do concelho, assim como um novo capítulo do pio-
neirismo deste território em matéria de educação, uma vez que foi 
no Mosteiro de Alcobaça que se realizou a primeira aula pública 
do país, a 11 de janeiro de 1269. Neste contexto, o trabalho da 
Biblioteca Municipal tem sido essencial no capítulo da promoção 
da leitura, estímulo pela fruição cultural, debate de ideias sobre as 
principais questões sociais, entre muitas outras atividades dirigidas 
às mais diversas faixas etárias e grupos sociais.”

Agência de Desenvolvimento

Concelho apresenta-se ao mundo
com novo vídeo institucional

“Alcobaça… onde o tempo ganha outra vida! Aqui podes encon-
trar o que precisas para ser feliz!” As primeiras palavras ditas pelo 
narrador do novo vídeo promocional do concelho, lançado em de-
zembro último, apontam para o maior bem que este território tem 
para oferecer: qualidade de vida!
Produzido pelo conceituado estúdio SLIDESHOW, o novo vídeo, 
também traduzido para inglês para o mercado internacional, pro-
cura mostrar a multiplicidade da oferta turística, cultural, gastro-
nómica, patrimonial e paisagística do concelho.

As mais valias turísticas do concelho de Alcobaça têm motiva-
do o interesse de publicações especializadas no setor. 
No seu último número relativo aos meses de junho, julho e 
agosto, a revista francesa Destination Portugal dedica 11 pá-
ginas à vila de São Martinho do Porto e à cidade de Alcobaça, 
destacando alguns pontos de interesse cultural, gastronómico 
e de lazer.
Por sua vez, Alcobaça integra também a edição deste ano do 

Destaques na imprensa turística

GOLDENBOOK, livro de referências para destinos de férias 
em Portugal, com seis edições anuais – Lisboa, Porto & Nor-
te, Centro de Portugal, Algarve, Madeira e Cascais, Oeiras 
& Sintra - que são colocados nos quartos dos hotéis de 5 e 4 
estrelas de cada zona.
O objetivo do desta publicação é divulgar aos visitantes, tanto 
portugueses como estrangeiros, o que de bom existe para co-
nhecer nesta imensa região centro de Portugal.

“A nossa diversidade é um desafio permanente em termos de 
marketing do território e de comunicação, mas é, em última ins-
tância, o nosso maior ex-libris. Em Alcobaça, todas as pessoas se 
podem encontrar e rever-se a si mesmas: desde as mais tradicio-
nais às mais radicais, desde as mais aventureiras às mais familiares. 
Da serra ao mar, somos um concelho abençoado e temos todo o 
prazer em partilhá-lo com o mundo”, afirma Paulo Inácio.
Viva Alcobaça! Dê Lugar ao Amor!
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Bioterritório
Compromisso para um futuro sustentável

A visão de um Bioterritório conduz as opções estratégicas dos projetos que estão em curso ou em planea-
mento. São baseados na melhoria do bem-estar social, na criação de condições para uma maior qualidade de 
vida, na redução dos riscos ambientais e na educação das novas gerações para a proteção da biodiversidade.
A pandemia reforçou a procura de espaços de lazer e de habitação em ambientes naturais e rurais, o que 
reforça a necessidade de implementação deste tipo de projetos.

“Promover o equilíbrio entre o ambiente e a economia é um dos maiores desafios da atualidade. Quer por 
iniciativa da Câmara Municipal, quer das Juntas de Freguesia e da sociedade civil, saúdo o surgimento de 
diversos projetos de valorização territorial e ambiental um pouco por todo o concelho o que demonstra 
o respeito que o povo alcobacense sente pelo seu território.”  - Paulo Inácio, presidente da autarquia

NOVO PERCURSO PEDESTRE
Mata do Vimeiro - A natureza do seu esplendor
Desde julho de 2020 que se encontra disponível um percurso 
marcado na Mata Nacional do Vimeiro que permite a descoberta 
deste imenso património ambiental, de forma segura. Um percur-
so pensado para famílias, escolas e grupos organizados. 

RECICLAGEM
Redução dos riscos ambientais
A autarquia, através dos serviços diretos ou concessionados, 
recolhe mensalmente toneladas de resíduos para recliclagem. 
Plástico, vidro, papel, óleo alimentar podem ganhar uma nova 
vida. Existe atualmente uma responsabilidade redobrada em 
colocarmos nos contentores do lixo as máscaras e as luvas usa-
das na proteção contra a Covid-19, para evitar a contaminação 
do meio ambiente.
1782 contentores para reciclagem - A separação dos resí-
duos reduz o volume de resíduos a depositar em aterro, econo-
miza as fontes naturais de matérias-primas e reduz a poluição.
O Município atualmente conta com um parque de 1782 con-
tentores, um para cada cor do Ecoponto.
2370 toneladas recicláveis - Registou-se, em todos os mate-
riais um aumento, face ao ano anterior, acima dos 20%, em que 
o papel e cartão obteve um acréscimo de 21%, as embalagens 
de plástico e metal aumentaram 22% e o vidro liderou com um 
crescimento de 24%. No global em 2019, entraram no Centro de 
Triagem da Valorsul, no Cadaval, 2370 toneladas de recicláveis.
2 toneladas de óleo alimentar reciclado - Em 2019, reco-
lheram-se, dos 20 oleões municipais, aproximadamente 2 tone-
ladas óleos alimentares usados. Além de servirem para a pro-
dução de biodiesel, podem ser usados na produção de sabão, 
reduzindo a aplicação de matérias-primas virgens.
Resíduos verdes - no ano de 2019 foram recicladas 200 tone-
ladas dos restos verdes dos jardins. 
As recolhas dos resíduos verdes são feitas gratuitamente, às 
quarta e quinta-feira até 1 m3 de restos de resíduos verdes de 
jardins. Marcações: tel. 800 206 624.

No concelho existem quatro percursos marcados que permitem 
a incursão pelo património natural e arquitetónico. Locais de 
rara beleza, que exaltam a natureza e a história trilhada pelos 
nossos antepassados:
• Percurso Pedestre na Mata do Vimeiro (marcado pela Câmara 

Municipal de Alcobaça);
• Percurso de Vale de Ventos (marcado pelo ICNF);
• Percurso de São Martinho do Porto (marcado pela Câmara Mu-

nicipal e pela Junta de Freguesia de São Martinho do Porto);
• Trilho da Vestiaria (marcado pela União das Freguesias de Al-

cobaça e Vestiaria).

Em breve será apresentado um novo percurso no território da 
união das Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes. 

Mais informações através do Posto de Turismo de Alcobaça T. 924 
032 615 | E-mail: turismo@cm-alcobaca.pt

Percurso Pedestre - Mata do Vimeiro 

Percurso Pedestre - Mata do Vimeiro 

Percurso Pedrestre - Vale de Ventos

Educação Ambiental - Reciclagem
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PELOS CAMINHOS DA ÁGUA DOS CISTERCIENSES
DE ALCOBAÇA
1º Aniversário do Parque Verde
Os vestígios do antigo sistema hidráulico dos cistercienses são 
bem visíveis no Parque Verde de Alcobaça, que cumpriu o 1º 
aniversário no passado dia 21 de março. Um novo espaço da 
cidade que associa identidade e lazer.
• Conduta de água potável

É a rede de abastecimento hídrico do mosteiro, para fina-
lidades de alimentação, higiene corporal e atos litúrgicos. 
Com origem no lugar de Chiqueda, tem uma extensão li-
near de 3,280 km e uma inclinação média de 1,6‰. Na 
zona do Parque Verde, o aqueduto está ou estava implanta-
do à superfície ou em elevação.

 
• Levada (água levada)

A derivação de água do rio Alcoa foi concebida para ati-
vidades que exigiam uma corrente forte, como a irrigação 
agrícola, a força motriz e a limpeza das latrinas dos monges.
Na zona do Parque, a travessia da conduta de água límpida 
para o mosteiro assenta, parcialmente, no talude direito da 
levada. 

ESTUFAS – PARQUE VERDE
As estufas do Parque Verde estão abertas desde o dia 21 de 
março e podem ser visitadas todos dias, das 08h30 às 14h30. 
Porém, muitas das atividades previstas (nomeadamente exposi-
ções temporárias) foram canceladas devido à pandemia.
Estufa Grande - tem patente um conjunto de árvores de fruto 
e plantas autóctones do concelho.
Estufa Pequena -  estão instalados parte dos viveiros munici-
pais que servirão também de complemento das atividades de 
educação ambiental para as escolas permitindo às crianças que 
“sujem as mãos na terra” fazendo sementeiras e plantações per-
cebendo a real importância da flora. 
A Câmara Municipal conta celebrar oportunamente um proto-
colo com a Universidade de Coimbra, com vista à promoção e 
ao desenvolvimento de atividades de educação ambiental para 
as escolas e para a comunidade em geral.

PROJETOS VERDES INTERMUNICIPAIS
A Comunidade Intermunicipal do Oeste tem em marcha diver-
sos projetos focados na chamada Economia Verde, que visam 
uma abordagem integrada dos problemas relacionados com as 
alterações climáticas. O património natural deste vasto territó-
rio composto por 12 municípios é seguramente uma das suas 
mais-valias e um fator de atratividade que urge preservar e tra-
balhar numa lógica de sustentabilidade. 

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas do Oeste (Oeste PIAAC)
O Oeste PIAAC consiste, num plano de ação para fazer frente 
às alterações climáticas. Neste sentido contém cartografia de 
risco para as principais vulnerabilidades climáticas e medidas 
de adaptação tendo em atenção uma visão de futuro para a re-
gião que abrange. 

“Maria” e as alterações climáticas
A “Maria”é o rosto dos Projetos da OesteCIM que concorrem 
para o desenvolvimento sustentável nos seus 3 pilares: desen-
volvimento económico, inclusão social e proteção ambiental.
Na qualidade de verdadeira embaixadora da Região Oeste, a 
“Maria” aparece ligada ao Oeste PIAAC. A mascote aborda te-
mas prioritários, nomeadamente Igualdade de Género, Redu-
ção das Desigualdades e Ação Climática.

FONTE DA VILA
Parque Verde de Turquel
O projeto Fonte da Vila - Parque Verde de Turquel pretende 
requalificar e preservar o território natural, nomeadamente a 
sua imensa massa florestal, as suas nascentes, ribeiros, cami-
nhos antigos, edificações e hortas.
Uma aspiração antiga, que finalmente se materializa, resultado 
de uma parceria Associação para a Defesa do Património de 
Turquel - ADEPART, a Junta de Freguesia, promotor oficial do 
projeto, e a Câmara Municipal através do patrocínio e apoio à 
sua concretização.
A par de outras iniciativas, esta obra fará parte de um novo mo-
delo de desenvolvimento sustentável e de promoção da atrativi-
dade do território gerando um movimento de “retorno à terra”.

REFLORESTAÇÃO DO CONCELHO 
Plantar o futuro no presente
O Município estabeleceu em 2016 um protocolo com a Asso-
ciação de Produtores Florestais dos Concelhos de Alcobaça e 
Nazaré (APFCAN) com vista a implementar um programa de 
reflorestação recorrendo exclusivamente a espécies autóctones.
O protocolo atribuiu competências à APFCAN para o abate e 
posterior venda das madeiras do eucaliptal municipal que se 
encontrava na Quinta do Campo, freguesia do Bárrio. 
A verba foi depois aplicada na reflorestação do mesmo espaço, 
com espécies autóctones como o carvalho português, o carvalho 
alvarinho, o sobreiro, o castanheiro entre outras. Ao abrigo des-
te protocolo, foram plantadas cerca de 30 mil árvores.
Após os incêndios de 2017, com particular incidência local na Alva 
de Pataias, a autarquia reforçou o protocolo com a APFCAN. 
Em 2019, desta feita ao abrigo de um protocolo entre a APFCAN 
e a União de Freguesias de Pataias e Martingança, foram replan-
tadas mais de 75 mil árvores ao longo de mais de 46 hectares.

EMBAIXADORES DO BOSQUE
Floresta para as novas gerações
“Embaixadores do Bosque” é um projeto de Educação Am-
biental da Câmara Municipal, iniciado em 2018, que visa o en-
volvimento de turmas de vários agrupamentos e de diferentes 
níveis de ensino, na recuperação de áreas ardidas ou degrada-
das, no qual se comprometem a acompanhar e monitorizar o 
crescimento saudável das árvores que plantaram. 
Mais recentemente, em novembro de 2019, duas turmas do 
Externato Cooperativo da Benedita e da Escola Frei António 
Brandão, plantaram 80 árvores, de diversas espécies, na Fonte 
da Senhora, Benedita.

Agência de Desenvolvimento Agência de Desenvolvimento

Parque Verde Alcobaça Mascote “Maria” - OESTCIM

Fonte da Vila - Parque Verde Turquel

Embaixadores do Bosque

Fonte da Vila - Parque Verde TurquelLevada - Parque Verde Alcobaça

Estufa - Parque Verde Alcobaça

Estufa - Parque Verde Alcobaça
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Praias do concelho
Património ambiental galardoado

Agência de Desenvolvimento Agência de Desenvolvimento

ALCOBAÇA AJUDA PORTUGAL A CONQUISTAR 3ª LUGAR EM 
CONCURSO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS
Portugal classificou-se em terceiro lugar no concurso interna-
cional de Boas Práticas promovido pela Blue Flag e pela Fou-
ndation for Environmental Education, na temática Poluição. 
Este resultado contou com o contributo decisivo dos Municí-
pios de Alcobaça, Tavira e Cantanhede.
A boa prática nacional distinguida pelo Júri do Concurso foi 
“Goby - o que come o peixe?”, uma baleia construída com ferro e 
redes, implementada nas praias de São Martinho do Porto e Pa-
redes da Vitória no verão de 2019, com o objetivo de ajudar a ter 
uma praia mais limpa e alertar para o problema da poluição nos 
oceanos e nas praias. Os utentes da praia foram incentivados a 
recolher o plástico do areal para “alimentar” a baleia Goby. A ini-
ciativa “Goby—o que come o peixe?” realizou-se no âmbito do 
programa “Caça Plásticos”, do Exploratório-Centro Ciência Viva 

“Nos últimos anos, estas praias têm obtido o reconhecimento por parte das organizações ambientais de 
forma consecutiva, o que atesta bem as suas qualidades naturais. A riqueza ambiental da orla costeira do 
concelho de Alcobaça deve ser um motivo de orgulho para os alcobacenses. Temos o dever de a proteger e 
estimar, respeitando em simultâneo as regras de segurança em vigor por parte da Direção-Geral da Saúde. 
Cuide de si e das nossas praias”, apela o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Inácio.

de Coimbra, que marcou presença em ambas as praias mencio-
nadas no âmbito das Atividades Ambientais da Bandeira Azul.
Este verão, o projeto Caça-Plásticos está de regresso às duas 
praias distinguidas com os galardões “Bandeira Azul” e “Praia 
Acessível – Praia para Todos”: Paredes da Vitória e de São Mar-
tinho do Porto. 

SÃO MARTINHO DO PORTO E PAREDES DA VITÓRIA 
RECONQUISTAM A BANDEIRA AZUL
A Associação Bandeira Azul da Europa atribuiu novamente o 
galardão da Bandeira Azul às praias de São Martinho do Porto e 
Paredes da Vitória. As duas praias do concelho de Alcobaça são 
novamente distinguidas pelo esforço no sentido da melhoria 
do ambiente marinho, costeiro, fluvial e lacustre. O Programa 
Bandeira Azul exige que as praias candidatas ao galardão sejam 
identificadas e que apresentem excelente qualidade da água.

A distinção, que tem vindo a ser regularmente atribuída as es-
tas duas praias, “é o resultado do investimento na qualidade, 
segurança e condições de mobilidade que o Município tem vin-
do a fazer ano após ano. Para a autarquia, este é um motivo 
de grande orgulho. Este ano, dado o contexto da Pandemia do 
Covid-19, iremos implementar algumas especificidades, que 
serão brevemente comunicadas, para garantir o usufruto e a 
segurança dos munícipes e visitantes que justamente elegem as 
nossas praias como seu local de férias”, sublinha o Presidente 
da Câmara Municipal, Paulo Inácio.

PRAIAS DE OURO COM ZERO POLUIÇÃO 
A qualidade das praias do norte do concelho tem merecido re-
conhecimento e certificação regular por parte dos organismos 
ambientais. 
A associação ambientalista Zero atribuiu recentemente o selo 
“Zero Poluição” às praias da Légua, Pedra do Ouro e Polvoeira, 
uma distinção que premeia a não deteção de qualquer contami-
nação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares 
ao longo das três últimas épocas balneares.
De salientar que é extremamente difícil conseguir um registo 
incólume ao longo de três anos nas zonas balneares interiores, 
muito mais suscetíveis à poluição microbiológica.
Por sua vez, a Quercus - Associação Nacional de Conservação 
da Natureza atribuiu uma vez mais o galardão Qualidade de 
Ouro 2020 às praias Água de Madeiros, Légua, Pedra do Ouro 
e Polvoeira.
O galardão distingue a qualidade excelente da água das praias 
alcobacenses. Para o efeito, é necessário que cada análise reali-
zada nas últimas cinco épocas balneares (de 2015 a 2019) tenha 
resultados progressivamente melhores que os dos anos anterio-
res o que se tem vindo a verificar.

PRAIAS COM VIGILÂNCIA
A semelhança dos anos anteriores o município continua a asse-
gurar a vigilância das praias de Água de Madeiros, Polvoeira e 
Vale Furado. As zonas balneares de Água de Madeiros e Pol-
voeira não estão concessionadas, mas frequentadas por muitos 
banhistas. No caso da praia de Vale Furado, não sendo classi-
ficada como zona balnear, mas sendo muito frequentada pelos 
veraneantes do concelho, foi promovida a vigilância da praia e a 
monitorização da qualidade das águas balneares realizada pelo 
laboratório acreditado. Os resultados da qualidade da água são 
afixados num painel que se encontra à entrada da praia.

ASSINADO PROTOCOLO PARA COLOCAÇÃO DE 
ASSISTENTES DE PRAIA NO CONCELHO
Em julho, a Câmara Municipal de Alcobaça e o Politécnico de 
Leiria celebraram um protocolo de colaboração para a coloca-
ção de assistentes de praia em 5 praias do concelho, durante os 
meses de julho e agosto.
A medida contempla a colocação de 12 assistentes formados 
pelo Politécnico de Leiria e pela Unidade de Ambiente e Espa-
ços Verdes do Município de Alcobaça.
Cada assistente recebeu para este efeito, uma semana de for-
mação intensiva no sentido de garantir o distanciamento social 
entre os veraneantes e controlo da lotação das praias.
“Com esta medida, estamos a responder de forma assertiva e 
coordenada a um pedido de colaboração feito pela Agência 
Portuguesa do Ambiente para a gestão da época balnear no 
contexto difícil de pandemia em que vivemos. A Câmara Mu-
nicipal de Alcobaça mostrou-se proactivamente disponível para 
cooperar desde a primeira hora, recorrendo a uma instituição 
de ensino de excelência do distrito como é o Politécnico de Lei-
ria”, explanou o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, 
Paulo Inácio.
Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria, sublinhou 
que a instituição tem já “um historial de colaboração com a Câ-
mara Municipal de Alcobaça que muito nos orgulha. Foi, in-
clusive, a única autarquia do distrito de Leiria que nos abordou 
para colaborar na gestão da segurança da época balnear.”

OESTE DESTINO DE OURO 
A Comunidade Intermunicipal do Oeste e os 12 Municípios 
que a compõem apresentaram mais uma candidatura aos Pré-
mios “QualityCoast” e “Green Destinations”, incluídos no Pro-
grama de Prémios Green Destinations, organização sem fins 
lucrativos para o turismo sustentável. 
Como resultado desta candidatura, a Região Oeste foi galar-
doada com o nível Ouro para 2020-2021, um reconhecimento 
global pela qualidade e gestão sustentável da Região, certifica-
da internacionalmente como destino turístico sustentável, de 
acordo com critérios ambientais, socioeconómicos e culturais 
da organização.
A Região Oeste está, assim, entre os 10 melhores destinos da 
Europa no domínio do turismo sustentável: praias limpas e com 
status “Excelente” em relação às diretivas de águas balneares da 
União Europeia.
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Políticas Sociais Inovadoras 

O projeto ORIGAMI é um programa desenvolvido pelo CAJ 
– Centro de Atendimento a Jovens, do Município, que visa a 
promoção de competências sociais e emocionais, com carác-
ter longitudinal, de aplicação nas escolas do 1º Ciclo do Ensi-
no Básico (do 1º ao 4º ano de escolaridade). É constituído por 
um conjunto de 15 sessões de 90 minutos por cada ano letivo, 
numa periodicidade quinzenal. O Programa é implementado 
por técnicos do Município e está integrado no currículo normal 
dos alunos. Sempre que possível um/a psicólogo/a, técnico/a do 
agrupamento participa nas sessões.
Ao longo das sessões, os participantes são desafiados a colabo-
rar na realização de tarefas como forma de cimentar o envol-
vimento dos pais na vida escolar dos educandos de uma forma 
alternativa e criativa. 
Para Vereadora da Ação Social, Inês Silva, “esta iniciativa reves-
te-se de particular importância nos tempos que correm, pois é 
cada vez mais difícil os pais e filhos conciliarem os respetivos e 
exigentes horários e responsabilidades de forma a que possa ha-
ver um total envolvimento de todos no progresso e no desenvol-
vimento educativo das crianças. O ORIGAMI assume-se como 
um convite/estímulo a essa colaboração e envolvimento. O seu 
alargamento a mais escolas é revelador da sua pertinência.”
O projeto está em vigor desde 2015 tendo sido originalmente 
implementado na EB1 de Alfeizerão com resultados muitos po-
sitivos. O sucesso em parceria com o Agrupamento de Escolas 
de São Martinho do Porto, tem atraído cada vez mais escolas 
e agrupamentos, estando neste ano letivo a ser trabalhado nos 

5 anos de Origami

Fornecer ferramentas a crianças e a assistentes operacionais para 
lidar/identificar eventuais situações de abuso e violência sexual 
contra menores foi o propósito das sete sessões que a APAV - As-
sociação Portuguesa de Apoio à Vítima realizou no concelho da 
Alcobaça, entre 19 dezembro a 15 de janeiro, a convite do Mu-
nicípio de Alcobaça, através do GAVVD – Gabinete de Apoio a 
Vitimas de Violência Doméstica.
Estas ações de curta duração realizaram-se em várias escolas dos 
três agrupamentos do concelho e serviram de apresentação do 
projeto “Rede CARE”, que tem por objetivo apoiar crianças e jo-

APAV sensibilizou escolas e assistentes operacionais
para o abuso sexual contra crianças

seguintes estabelecimentos de ensino:
• EB1 de Alfeizerão – 1º ano; 
• EB1 de São Martinho do Porto – 4º ano; 
• EB1 de Turquel – 4º ano; 
• EB1 de Pataias – 4º ano; 
• Centro Escolar de Alcobaça – 1º ano; 
• Centro Escolar da Cela – 1º ano (na foto); 
• Centro Escolar da Benedita – 1º ano.
Devido às contingências da pandemia do Covid-19, o projeto 
foi suspenso durante o corrente ano. Porém, pretende-se reto-
mar as sessões no ano letivo 2020-2021.

vens vítimas de violência sexual de forma especializada, bem como 
as suas famílias e amigos. Três das sessões realizadas foram dirigi-
das a assistentes operacionais e as restantes quatro às crianças do 
ensino básico (do 1º ao 4 ano). 
“O trabalho realizado pela APAV é essencial para que haja uma 
consciencialização mais eficaz e orientada para o saber intervir em 
caso de identificação de situações deste género. É muito impor-
tante que todos tenhamos a sensibilidade para saber reconhecer 
os sinais emergentes deste fenómeno que afeta muitas famílias”, 
alerta a vereadora da Ação Social Inês Silva.

Políticas Sociais Inovadoras 

O Município aceitou o desafio, lançado em 2019, pela Comis-
são para a Cidadania e Igualdade de Género e candidatou com 
sucesso o projeto “Inês=Pedro?”. Um projeto com vista a for-
talecer as estratégias locais já existentes de promoção e capaci-
tação de competências sócio emocionais em crianças e jovens 
(projetos Origami e Uma Aventura em Alcobaça), de apoio a 
vítimas de violência doméstica (GAVVD) e de capacitação de 
profissionais no ativo e de pais e famílias.  

A maioria das 158 sessões serão realizadas nas escolas (até ju-
nho de 2022) com uma abordagem transversal: 
(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.

São atividades pedagógicas de desenvolvimento das capaci-
dades cognitivas, criativas e reflexivas das crianças/jovens. As 
ações com os pais tendem a reforçar e facilitar as apropriações 
de igualdade de género e de não violência nas crianças/jovens, 
constituindo, em simultâneo, uma forma de sustentabilidade e 
de propagação do projeto, após o seu términus formal.

“Inês=Pedro?”
Projeto para promoção de igualdade de género

Na sequência do aumento significativo do número de candida-
turas às Bolsas de Estudo durante o ano letivo de 2019/2020, o 
Município de Alcobaça irá atribuir, no ano letivo 2020/2021, 50 
Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, com manifes-
tas carências económicas e residentes no concelho de Alcobaça.
O Município tem vindo a aumentar progressivamente o número 
de apoios aos estudantes universitários sendo que este ano serão 
atribuídas mais 15 bolsas face ao ano anterior.
“Numa lógica de investimento nas novas gerações de alcobacen-
ses, o Município concede estes apoios como forma de garantir 

igualdade de oportunidades aos jovens estudantes do concelho 
que, por motivos alheios ao seu mérito e capacidades intelectuais, 
não reúnem as condições financeiras necessárias ao seu desenvol-
vimento e formação. Neste sentido, temos vindo gradualmente a 
reforçar os apoios neste âmbito e, dadas as atuais circunstâncias, 
este número irá aumentar seguramente nos próximos anos”, afir-
ma Paulo Inácio.
Para qualquer esclarecimento, contacte a Divisão de Ação Social 
- Telefone: 262 580 899

Reforço das Bolsas de Estudo: Apoio a 50 estudantes

As metas definidas confluem concretamente para:
• alteração de estereótipos e diminuição de atitudes/compor-

tamentos agressivos, nomeadamente: 
- o aumento do número de raparigas ciganas em frequência 
escolar; 
- a diminuição de comportamentos agressivos no âmbito 
escolar.

• inclusão de ações concretas na área de Educação para a 
Cidadania.

Elaborado pelo Município (promotor), em parceria o 
Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto, a Escola 
Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister 
e a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens de Alcobaça, o projeto “Inês=Pedro?” 
conseguiu recentemente a aprovação de um financiamento total 
de 56.223€ através do programa europeu EEA Grants - Small 
Grant Scheme #2. No caso particular deste projeto, os fundos 
são provenientes da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega.
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Serviços de Proximidade

APOIO ÀS FAMÍLIAS E À ECONOMIA LOCAL
Implementado em 2017, o Apoio à Natalidade concedido pela 
Câmara Municipal às famílias com recém-nascidos registados no 
concelho regista até este ano 448 casos beneficiados.
O número representa um total de 112000 euros investidos (250 
euros por criança) no combate ao problema conjuntural da nata-
lidade que o país atravessa a nível da regeneração das gerações. 
Dado que as famílias têm de apresentar prova de despesas feitas 
em estabelecimentos comerciais do concelho para serem elegíveis 
a este apoio, estes 112000 euros devem ser também entendidos 
como um estímulo indireto à economia local.
Para Paulo Inácio, “o problema da natalidade é muitas vezes di-
luído de forma errada nas questões do envelhecimento da popula-
ção que são um reflexo da evolução da medicina e do aumento da 
esperança média de vida. A regeneração das gerações é a questão 
central no atual contexto demográfico que esta medida procura 
abordar de uma forma transversal e polivalente uma vez que tam-
bém incentiva o comércio local”. 

REFORÇO DO APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Em todo o país, estima-se que um em cada dez portugueses não 
compram os medicamentos prescritos pelo médico por falta de 
condições financeiras para os adquirir. Para colmatar esta realida-
de que atinge mais de um milhão de pessoas em Portugal, a asso-
ciação “Dignitude” criou o programa “abem”, do qual a Câmara 
Municipal é, desde fevereiro, parceiro institucional. 
Deste modo, os serviços sociais da autarquia irão identificar pes-
soas e/ou famílias em situação de carência económica, a quem será 
atribuído um cartão “abem”, com o qual poder-se-ão dirigir às far-
mácias parceiras do programa e adquirir os seus medicamentos de 
forma comparticipada.
“Este investimento por parte da Câmara resulta, deste modo, num 
serviço de apoio social de extrema relevância para muitas pessoas 
do concelho cuja situação em que vivem é um reflexo dos dese-
quilíbrios estruturais da sociedade em que vivemos. Assim, temos 
o dever de ajudar quem mais precisa”, destaca o Presidente da 
Câmara Municipal, Paulo Inácio.
O “abem” é um programa solidário concebido e implementado 

pela Associação Dignitude, que resulta da parceria entre o setor 
social – Cáritas Portuguesa e Plataforma Saúde em Diálogo – e o 
setor da saúde – Associação Nacional das Farmácias e Associação 
Portuguesa da Indústria Farmacêutica.

Como pedir o apoio
Para a obtenção do Cartão Abem, consideram-se beneficiários to-
dos os elementos do agregado familiar, que residam há mais de 2 
anos no concelho, e cuja capitação do agregado familiar seja infe-
rior a 50% do valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), ou seja, 
para o ano de 2020 considera-se elegível um per capita inferior a 
219,41 euros.
Na sequência da pandemia do Covid-19 a atribuição será agora 
alargada, pelo período de três meses, a todos munícipes que te-
nham sofrido uma redução significativa dos seus rendimentos.
Para obter mais informações contacte o serviço de Ação Social 
através do número: 262 580 899 ou por e-mail: acao.social@cm-
-alcobaca.pt.

NOVA UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS NO HOSPITAL 
BERNARDINO LOPES DE OLIVEIRA
A Câmara Municipal e o Centro Hospitalar de Leiria assinaram, 
em outubro, um protocolo que visa a implementação uma Unida-
de de Internamento de Cuidados Paliativos no Hospital de 
Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira.
Esta nova unidade, única no contexto do distrito, terá como mis-
são “proporcionar aos utentes com doença prolongada, incurável 
e progressiva, com prognóstico de vida limitada, a prestação de 
cuidados de saúde com a máxima qualidade, num ambiente con-
fortável e tranquilo, adaptado às necessidades dos doentes e suas 
famílias”, conforme estipulado na minuta do protocolo assinado 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo Presidente da Câma-
ra Municipal, Paulo Inácio, e Licínio Oliveira de Carvalho, Pre-
sidente do Concelho de Administração do Centro Hospitalar de 
Leiria E.P.E.
A obra representa um investimento de €600.000,00, tendo este 
projeto sido contemplado com financiamento comunitário ao 
abrigo do Programa Centro 2020.
“Este protocolo constitui um reforço da profícua relação entre a 
autarquia e o Centro Hospitalar de Leiria. Em 2012, o Hospital 
de Alcobaça passou a ser administrado por este Centro Hospitalar, 
numa decisão do Governo formalmente solicitada pela Câmara, e 
cujos resultados positivos se têm vindo a verificar até aos dias de 
hoje. Esta unidade de cuidados paliativos é também o culminar de 
toda a nossa revindicação para que o Hospital Bernardino Lopes 
de Oliveira seja hoje uma unidade de referência capaz de servir 
condignamente as nossas populações. O contributo do Centro 
Hospitalar de Leiria neste sentido tem sido decisivo e proveitoso”, 
afirma Paulo Inácio.
O protocolo estipula que até ao final do primeiro trimestre de 
2020 a Câmara apoie o Centro Hospitalar com o montante de 75 
mil euros destinados à aquisição de mobiliário e equipamento.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MAIS PRÓXIMA
DAS COMUNIDADES LOCAIS
Ao abrigo o quadro de transferência de competências para os 
órgãos municipais no domínio das estruturas de atendimento 
ao cidadão, foram criadas nos últimos meses diversos espaços 
do cidadão concentrando num único balcão diferentes serviços, 
através de atendimento digital assistido. 
Alarga-se, desse modo, o número de beneficiários de serviços 
públicos digitais, beneficiando igualmente da proximidade aos 
serviços, tendo em conta que a maioria destes espaços são ins-
talados em colaboração com as freguesias.

ESPAÇOS DO CIDADÃO EM FUNCIONAMENTO NO CONCELHO

Espaço do Cidadão da União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria

Horário: sexta-feira - 10h - 12h30

Tel. 262 581 130| E-mail: alcobaca@jf-alcobacaevestiaria.pt

  

Espaço do Cidadão da Freguesia de Aljubarrota

(Edifício “Celeiro de Aljubarrota, onde funcionam os CTT)

Horário: segunda a sexta-feira - 09h - 12h30 | 14h - 16h (por marcação)

Tel. 262 508 111| E-mail: j.f.aljubarrota@gmail.com

 

Espaço do Cidadão da Freguesia de Alfeizerão

Horário: segunda a sexta-feira - 09h - 11h30 | 14h30 - 16h30 (por marcação)

Tel. 262 999 290 | E-mail: j.f.alfeizerao@sapo.pt

 

Espaço Cidadão da Freguesia do Bárrio

Horário: segunda a sexta-feira - 10h - 13h

Tel. 262 581 959 | E-mail: geral@freguesiabarrio.pt

 

Espaço Cidadão da Freguesia da Benedita

Horário: segunda a sexta-feira - 09h30 - 13h | 14h - 17h30 (por marcação)

Tel. 262 929 493 | E-mail: juntabenedita@mail.telepac.pt

 

Espaço Cidadão da Freguesia da Cela

Horário: segunda a sexta-feira - 09h - 12h30 | 14h - 17h30 (por marcação)

Tel. 262 503 126 | E-mail: juntadacela@gmail.com

 

Espaço do Cidadão da União de Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes

Horário: atendimento mediante marcação

Tel. 262 544 155 | E-mail: secretaria.coz@ufcam.pt

 

Espaço do Cidadão da Freguesia de Évora de Alcobaça

Horário (mês de junho): quintas-feiras - das 09h30 às 12h

Tel. 262 509 418 | E-mail: jfevoraalcobaca@mail.telepac.pt

 

Espaço Cidadão da Freguesia da Maiorga

Horário: terça e quartas-feira – 10h30 - 12h30 (mediante marcação)

Tel.: 262 583 244 | E-mail: jfmaiorga@sapo.pt

 

Espaço Cidadão da União de Freguesias de Pataias e Martingança

Horário: segunda a sexta-feira - 09h30 - 12h30 | 14h às 17h30

Tel. 244 589 156 | E-mail: geral@ufpm.pt

 

Espaço do Cidadão da Freguesia de São Martinho do Porto

(Edifício do Centro de Saúde de São Martinho do Porto)

Horário: segunda a sexta-feira – 09h - 12h30 | 14h - 17h30 (por marcação)

Tel. 925 227 210 | E-mail: geral@freguesiasaomartinhodoporto

 

Espaço do Cidadão da Freguesia do Vimeiro

Horário: segunda a sexta-feira – 10h - 13h | 14h30- 18h30 (por marcação)

Tel.: 262 910 598 | E-mail: freguesiavimeiro@hotmail.com

Através de um conjunto de instrumentos de apoio 
social, o trabalho da autarquia procura ir ao encon-
tro das necessidades dos munícipes. 

O apoio à natalidade e à medicação, os novos es-
paços do cidadão e a dotação de mais e melhores 
valências para o Hospital de Alcobaça são bons 
exemplos de uma política de proximidade mais es-
treita e eficaz.

Assinatura do protocolo “Abem”

Visita do Presidente ao Hospital de Alcobaça
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Batalha de Aljubarrota – Afirmação da nacionalidade 
e o início da expansão da língua portuguesa

Dia de São Bernardo

Este ano comemora-se o 635º aniversário da Ba-
talha de Aljubarrota, um momento decisivo para 
a independência de Portugal, decorrido a 14 de 
agosto de 1385. 
Nesse dia, Portugal, pequeno país da península Ibé-
rica, ficou mais forte e determinado a levar “mais 

ALJUBARROTA E A EXPANSÃO MARÍTIMA PORTUGUESA
Aljubarrota consagrou a independência de Portugal, dele re-
sultando, entre outras consequências, o aprofundamento da 
consciência política da nacionalidade entre os diversos grupos 
sociais, a consolidação no trono de uma nova dinastia reinante 
que soube responder aos desafios da construção do futuro de 
Portugal nesse tempo e, ainda, uma herança memorial coletiva 
que o povo português, desde então e até à atualidade, brande 
em momentos de crises que ameaçam a soberania nacional. A 
nova dinastia de Avis, com reis de grande visão e cultura polí-
tica, soube conduzir o povo português a novos destinos geo-
gráficos que abriram oportunidades de crescimento económi-
co e de expansão territorial que muito enriqueceram o país e 
contribuíram para a boa memória histórica que essa época nos 
legou. Essa expansão foi essencialmente marítima, comercial 
mas também militar, de conquista de novos territórios sujeitos 
à soberania dos reis de Portugal e nos quais muitos portugue-
ses encontraram a oportunidade de melhorarem as suas vidas, 
levando com eles a Língua, que se tornaria a verdadeira “pátria 
portuguesa”, a Fé cristã, que os motivou e em que acredita-
vam e os costumes, o modo de ser e de estar no mundo - Saul 
António Gomes, especialista em História Medieval, professor e 
investigador na Universidade de Coimbra.

Este ano, pela primeira vez, em séculos, não se realizará a Feira 
de São Bernardo. A responsabilidade da autarquia é garantir a 
segurança dos seus munícipes, mantendo no entanto, o espíri-
to de comunidade e de pertença que a Feira de São Bernardo 
simboliza. Assim, o DIA DE SÃO BERNARDO será evocado 
de uma forma mais singela mas com a mesma alegria, “no dia de 
São Bernardo devemos todos relembrar o legado do nosso pa-
droeiro, o seu exemplo de fé e de trabalho (Ora e Labora), para 
que, juntos, possamos voltar acreditar no futuro, com confiança” 
Paulo Inácio.

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 Mu-
nicipal  propõe a criação do festival NOVO PALCO, um evento 
cultural multidisciplinar com artistas e grupos do concelho, a ter 
lugar no Cine-Teatro de Alcobaça e no Centro Cultural Gonçal-
ves Sapinho, de 9 de outubro de 2020 a 20 de fevereiro de 2021.
O conceito de NOVO PALCO “sugere um novo alento dado ao 
setor local da cultura, assim como a abertura de novas oportu-
nidades de promoção do trabalho cultural. Desta forma, o Mu-
nicípio procura mitigar as dificuldades sentidas por este setor 
essencial para a comunidade”, explica a Vereadora da Cultura 
Inês Silva.

635º ANIVERSÁRIO DA BATALHA DE ALJUBARROTA
Nesta época, em plena Idade Média, Portugal vivia um clima de 
tensão política e social. Por um lado, subsistia dentro da corte o 
desejo da união a Castela. Por outro, muitos lutavam para de-
fender a independência de Portugal. O rei D. João I, Mestre de 
Avis, há muito que preparava a defesa de Portugal. Do lado de 
Castela, D. Juan I planeava tomar o trono português e opta por 
fazer um cerco a Lisboa. E assim foi. O cerco durou 3 longos 
meses e só terminou quando Almada se rendeu por falta de água.
A Batalha foi-se aproximando dos Coutos de Alcobaça e viria a 
decorrer entre os campos de S. Jorge e os de Aljubarrota. Frei 
João de Ornelas, Abade do Mosteiro de Alcobaça, foi uma pre-
ciosa ajuda para o exército de D. João I. Enviou cerca de 300 
homens para combater os castelhanos e, defendendo a ponte 
de Chiqueda, fez com que o exército de D. Juan I se atrasasse.
Mesmo em desvantagem numérica no número de cavaleiros e 
com a população fragilizada, D. João I decidiu avançar e elegeu 
D. Nuno Álvares Pereira como o estratega para comandar o desti-
no vitorioso dos portugueses e a afirmação da sua independência.
A Câmara Municipal de Alcobaça lançou, em 2017, um roteiro 
que permite percorrer a vila pelos seus pontos mais marcantes. 
Para mais informações - E-mail: turismo@cm-alcobaca.pt | Tel. 
924 032 615.

PROGRAMA | DIA DE SÃO BERNARDO
20 AGOSTO DE 2020
11h30 - Missa em Honra de São Bernardo no Mosteiro 
de Alcobaça;
12h30 - Desfile desde o Mosteiro até à estátua de São 
Bernardo – acompanhada pela Fanfarra dos Bombeiros 
Voluntários de Alcobaça;
13h00 -  Cerimónia de deposição de coroa de flores, 
junto à estátua de São Bernardo.

CONCERTOS |  STREAMING
Concertos rock, de bandas do concelho de Alcobaça, 
transmitidos em streaming a partir do Cine-Teatro de 
Alcobaça:
15h00 - Churky; 
18h00 - Plastic People;
21h00 - Stone Dead (live streaming). 
Os concertos podem ser acedidos através das redes sociais: 
facebook, youtube e instagram.

SÃO BERNARDO DE CLARAVAL E A ORDEM DE CISTER
Bernardo de Claraval (1090-Dijon, França | 1153-Abadia de Claraval, 

França)

São Bernardo de Fontaine é oriundo de uma família nobre da Borgonha 

(França). Em 1112 ingressa no mosteiro de Cister que ao tempo era 

dirigido pelo seu terceiro abade D. Estêvão Harding, convencido por 

este, o jovem Bernardo, funda uma nova casa cisterciense, em 1115, no 

Vale de Langres, chamada “Vale Claro” ou “Clairvaux” – Claraval. A esta 

grande abadia-mãe, ficaram ligadas a maioria das abadias portuguesas 

e espanholas. Durante 38 anos o abade vitalício do 4˚mosteiro da ordem 

nova, marcou indelevelmente a política do Ocidente medieval.

A doação à Ordem Cister por D. Afonso Henriques de um território, em 

1153, que havia sido na década anterior parte integrante do Al Andaluz 

muçulmano, reveste-se de uma importância política extraordinária: 

a “doação a Claraval de um território recentemente tomado aos 

Muçulmanos revestia-se de um significado político, em virtude da 

influência e do prestígio de São Bernardo. Portugal, ainda em formação, 

contando apenas um milhão de habitantes, obrigado a lutar a norte e a 

leste contra o Reino de Leão, e a sul contra os Árabes, apelava para um 

dos elementos civilizadores mais importantes na época e afirmava a sua 

confiança no futuro”. (Dom Maur Cocheril)

São Bernardo foi um mediador e pacificador entre reis imperadores e a 

Santa Sé. Homem de constituição frágil, exigente quanto à observância 

mais estrita da Regra de São Bento apoiada no ora et labora e na penitência.

Em meados do século XII a ordem de Cister possui quase 400 mosteiros dos 

quais 68 se devem a ação do Mosteiro de Claraval e do seu primeiro Abade. 

S. Bernardo é autor de diversos escritos onde ressalta a doçura e a 

dedicação a Deus como entidade de amor e caridade, a ele também se 

deve a divulgação do culto a Maria, protetora dos Cistercienses.

Morre, doente, no seu mosteiro, a 20 de agosto (feriado municipal) de 

1153. Não chega a conhecer o lugar onde seria construído o seu 53˚ 

mosteiro, filho de Claraval, em Alcobaça.

NOVO PALCO - Festival com artistas e grupos do concelho

mundos ao mundo”. Um momento fundamental no 
nosso destino que afirmou a noção de portugalida-
de e proporcionou a expansão marítima, rasgando 
rotas, levando a língua portuguesa aos quatro can-
tos do mundo. 
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(In)Formar as novas gerações
Serviço Educativo

Uma grande parte do trabalho municipal a nível da cultura, 
educação e ação social é pensado para a juventude. Iniciativas 
como o Books&Movies – Festival Literário e de Cinema de Al-
cobaça, o Mês da Juventude, as ações do CAJ (Centro de Aten-
dimento a Jovens) e o Dia Municipal da Educação são focadas 
na sua inclusão e envolvimento.
A pandemia do Covid-19 trouxe novos desafios. Surgem agora 
incertezas relativamente a temas como o futuro, o emprego, a 
integração social que importa colmatar junto dos próprios jo-
vens. O trabalho do CAJ reveste-se neste contexto de particular 
importância numa lógica de acompanhamento social e psicoló-
gico das problemáticas mais prevalentes. 
Em matéria de realização de eventos para jovens, a Câmara 
Municipal está a estudar novas formas de promoção da intera-
ção, privilegiando os debates de ideias como forma de fomentar 
a colaboração dos jovens nas soluções.    

BOOKS&MOVIES – DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
ATRAVÉS DA CULTURA
Ao longo de 6 edições, o festival Books&Movies tornou-se num 
evento essencial na dinâmica territorial do concelho, proporcio-
nando localmente o melhor da cultura nacional e internacional.
Entre 2014 e 2019, realizaram-se mais de 1000 atividades que 
contaram com a participação / assistência de quase 40 mil par-
ticipantes / espetadores.
“O Books&Movies representa uma oportunidade única para a 
comunidade escolar de quase 6000 alunos e público em geral 
de contactar diretamente com os chamados ‘fazedores’ de cul-
tura e de arte. Ao longo destas 6 edições, contámos com a pre-
sença de ilustres escritores, realizadores, atores, desenhadores, 
escultores, especialistas em nutrição, artistas diversos e espe-
cialistas nas mais variadas áreas do saber. Este contacto direto 
entre os artistas e o público é essencial para a construção de 
uma comunidade com maior espírito crítico”, explica a Verea-
dora da Cultura Inês Silva.
Devido aos constrangimentos colocados pelo atual contexto 
pandémico, a Câmara Municipal tomou a decisão de não reali-
zar o festival este ano, adiando-o para 2021.

CAJ APOSTA CADA VEZ MAIS NAS SESSÕES FORA 
DE PORTAS
O Centro de Atendimento a Jovens de Alcobaça é uma estrutu-
ra transdisciplinar de acompanhamento à comunidade juvenil 
e respetivos agentes educativos.
No período entre agosto de 2019 e julho de 2020, o CAJ realizou 
633 sessões, correspondendo a 228 casos atendidos, no âmbito 
das sessões de acompanhamento psicológico, do atendimento 
nas escolas e do Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Do-
méstica. Tem também apostado igualmente nas chamadas ses-
sões “Fora de Portas”, no âmbito das quais as valências do CAJ 

O Serviço Educativo tem como missão promover o diálogo e a 
partilha de informações, dando a conhecer o território nas suas 
múltiplas vertentes (cultural, económica, social, histórica e am-
biental). Pretende-se integrar os mais jovens na comunidade, 
(in)formando-os para que se sintam preparados para construir 
um futuro mais sustentável.
Este serviço está vocacionado e adaptado a vários públicos, de 
várias faixas etárias: crianças, jovens, escolas, famílias, grupos, 
adultos e seniores. 

De forma exemplificativa, juntamos aqui algumas atividades 
que o Município desenvolve:
Ambiente – projetos que visam alertar e informar para as ques-
tões ambientais: a poluição dos oceanos, a importância da re-
ciclagem a importância da biodiversidade: Limpeza de praias; 
Programa Eco-Escolas; Apresentação do projeto “É pr´amanhã 
– Viagem a um futuro sustentável”*

Educação alimentar – diversas atividades educativas de com-
bate à obesidade infantil e promoção de uma alimentação sau-
dável, para uma vida plena, sob a máxima “Mente Sã em Corpo 
São”: Comer bem é fixe!; À mesa com saúde, distribuição de 
fruta nas escola são alguns exemplos.

Património - visitas acompanhadas ao património cultural / 
arquitetónico do concelho: Museu e Estação Arqueológica de 
Parreitas, Mosteiro de Coz, Mosteiro de Alcobaça, Percurso 
Camoniano, entre muitos outros.

Férias Escolares - “Uma Aventura em Alcobaça”.

Literacia – Projetos que visam a promoção da leitura e da lite-
racia: “Conto-vos 1 conto”; “Estórias vão à escola”;  Oficina “Li-
teratura e Imaginação – pensar nas narrativas e brincar com as 
palavras” – por Gonçalo M. Tavares *; “Histórias com sotaque”*

são implementadas junto da comunidade, em diversos contextos. 
Ao todo, no período mencionado, realizaram-se 152 sessões 
que contaram com 2814 participantes em atividades como os 
projetos “Origami” (ver pag. 32) e “Letra a Letra, Vou Apren-
dendo” e “Uma Aventura em Alcobaça”, sessões sobre os riscos 
da internet, novas dependências, violência no namoro, gestão 
de conflitos, sexualidade, abuso sexual de crianças, entre outras 
temáticas.

NO DIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DEBATEU-SE A 
ARTE COMO FOMENTO DO PENSAMENTO CRÍTICO E DA 
CIDADANIA
Para assinalar a primeira aula pública realizada em Portugal, 
mais precisamente no Mosteiro de Alcobaça, a 11 de janeiro 
de 1269, a Câmara Municipal de Alcobaça propôs este ano, no 
âmbito das comemorações do Dia Municipal da Educação, um 
debate sobre o Poder Transformador da Arte e a sua relação 
com a Educação. 
“O Dia Municipal da Educação pode e deve ser um momento 
de reflexão sobre o queremos para o Ensino em Portugal e em 
particular para o nosso concelho. Em Alcobaça, vive-se a Edu-
cação de forma muito ativa. Temos uma comunidade com qua-
se 6000 alunos, temos 4 Universidades Seniores e dois Centros 
“Qualifica”. Temos também mais de 100 associações culturais 
em plena atividade, que trabalham as artes e a cultura de forma 
quotidiana. Todas estas entidades podem e devem colaborar no 
sentido de fortalecer a nossa coesão territorial e social, mos-
trando que a Cultura, as Artes e o Ensino são alicerces essen-
ciais da Cidadania”, afirmou a Vereadora da Cultura Inês Silva, 
na abertura do debate que moderou juntamente com João Ma-
teus, da Academia do SIM.
A Arte como motor do pensamento crítico e da cidadania foi 
uma das principais ideias veiculadas durante a sessão. 

Arte – programação de atividades artísticas diversas: “A viagem 
de Sophia” – teatro de marionetas *; “O Bando dos crocodilos” 
– cinema.*

*Atividades inseridas na 6ª edição Books & Movies - Festival 
Literário e de Cinema de Alcobaça, cuja programação tem uma 
forte componente educativa.

Valorização do património através de conteúdos 
audiovisuais
As visitas acompanhadas ao património ambiental, cultural e 
arquitetónico, que são feitas anualmente aos alunos do 1º e do 
2º ciclos, foram interrompidas devido ao fecho das escolas e às 
medidas de contingência implementadas. 
Com vista a colmatar essa perda, foi lançada em junho a coleção 
de nove pequenos vídeos - “Alcobaça – Visitas na minha Terra” 
passando assim a comunidade educativa a dispor de materiais 
de apoio pedagógicos acerca do Museu do Vinho, do Museu 
Raul da Bernarda, de Parreitas, do Mosteiro de Coz, do Percur-
so Camoniano, do Mosteiro de Alcobaça e Aljubarrota. Neste 
momento, estão a ser produzidos mais dois conteúdos sobre 
a Mata Nacional do Vimeiro e sobre a Lagoa de Pataias. Dois 
ecossistemas riquíssimos do concelho. Os vídeos estão disponí-
veis na página de Youtube do município.

Eco-Escola premiada
O Externato Cooperativo da Benedita conquistou o primeiro 
lugar no Desafio “Em Busca dos Suspeitos do Costume”, um 
concurso nacional organizado pela Associação Bandeira Azul da 
Europa no âmbito do projeto nacional das Eco-Escolas.
O trabalho consistiu numa limpeza de praia, na Légua. Um to-
tal de 307 itens de resíduos, entre as quais se destacam as 4 
categorias mais prevalentes: sacos ou fragmentos de plásticos, 
fragmentos de esferovites, tampas de garrafas e cotonetes.

Ajustar as políticas de juventude
aos novos desafios

Projeto Origami

Dia Municipal da Educação
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Projectos & Iniciativas Projetos & Iniciativas

Candidatura de Leiria a
Capital Europeia da Cultura 2027

Alcobaça recebe conferência a 3 de outubro 

Alcobaça tem sido um parceiro
próximo e proactivo 

Biblioteca Municipal de Alcobaça

Através da Rede Cultura 2027, o Município tem procurado en-
volver os artistas locais nesta missão que representa uma gran-
de oportunidade de afirmação de Alcobaça como um concelho 
onde a cultura e arte fazem parte da sua identidade.
No final de 2018, Alcobaça e Torres Vedras foram os primeiros 
municípios a formalizar o seu apoio à candidatura, tendo de-
pois, em fevereiro de 2019, assinado o protocolo de adesão à 
Rede Cultura 2027.  
Paulo Lameiro, diretor artístico da candidatura, reconheceu e 
sublinhou “a resposta do concelho de Alcobaça a este desafio, 
o que é demonstrativo da quantidade de cidadãos alcobacenses 
envolvidos na vida cultural local. A candidatura de Leiria as-
senta numa lógica de rede que extravasa os limites geográficos 
da cidade. A força desta candidatura irá depender da nossa ca-
pacidade de trabalho em equipa. Temos bons argumentos mas 
precisamos de os saber articular.”

Em setembro de 2019 seria, também em Alcobaça, apresen-
tada a plataforma digital um novo site e aplicação móvel onde 
poderá consultar a agenda cultural de todos os 28 municípios e 
respetivos agentes culturais parceiros da Rede.
A aplicação foi criada pela empresa alcobacense Velcro e está 
disponível para descarregamento gratuito nas lojas de aplica-
ções Google Play e App Store. 
Contém uma série de funcionalidades inovadoras, na que res-
peita ao utilizador, pode criar e personalizar os seus roteiros 
culturais, gerir notificações sobre eventos, comentar e avaliar 
eventos, oferecer ou solicitar boleia para os eventos, entre ou-
tras possibilidades de interação com o território e com o seu 
panorama cultural.
A Biblioteca Municipal de Alcobaça e os Museus Municipais – 
Museu do Vinho e Museu Raul da Bernarda – têm marcado pre-
sença em diversas sessões que procuram fomentar a interação de 
ideias entre os responsáveis por estes espaços culturais e sociais.
“Esta é uma candidatura que tem tudo para ser bem-sucedida, 
dado o histórico em matéria de atividade cultural que Alcobaça 
e os nossos parceiros da candidatura têm vindo a construir ao 
longo de décadas. Estamos convictos de que todo este trabalho 
de envolvimento dos agentes culturais, no debate de ideias e 
na criação de soluções conjuntas para sustentar a candidatura, 
dará os seus frutos”, sublinha o Presidente da Câmara.

No âmbito da necessidade de readaptação imposta pelo atual 
contexto pandémico, a Rede de Cultura 2027 encontra-se a 
promover, até 24 de outubro, um ciclo de videoconferências, 
webinars, tertúlias digitais e performances online sob o tema: 
“O Futuro da Nossa Cidade”.
Caberá ao concelho de Alcobaça acolher, no próximo dia 3 de 
outubro no Parque Verde, um painel de convidados a anunciar 

Em março, realizou-se a 5ª edição da Gala do Desporto do Mu-
nicípio de Alcobaça, uma iniciativa de reconhecimento público 
dos atletas e clubes cuja prestação desportiva na época desporti-
va 2018/2019 ou no ano civil de 2019 atingiu maior notoriedade. 
A Gala serviu também para ilustrar, uma vez mais, a considerável 
abrangência e variedade de modalidades desportivas nas quais 
participam atletas e clubes do concelho com resultados assina-
láveis. Ao todo foram distribuídos 20 prémios enquadrados em 
14 categorias e compreendendo 9 modalidades: natação, andebol 
de praia, BTT, atletismo, futsal, voleibol, futebol, kickboxing e 
triatlo.

Confira a lista dos vencedores da 5ª Gala do Desporto:
• Melhor Atleta de Formação Masculino: Francisco Santos e 

Lucas Honório Santos;
• Melhor Atleta de Formação Feminina: Carolina Lucas;

“O Futuro da Nossa Cidade”

5ª Gala do Desporto consagrou a diversidade
de modalidades onde o concelho dá cartas

brevemente que darão o seu contributo para o tema em questão. 
O debate debruça-se sobre responsabilidade individual e a di-
mensão coletiva perante o destino do espaço que habitamos, 
onde trabalhamos, no qual tomamos decisões, de que nos senti-
mos pertença (a nossa) e na partilha de uma preocupação críti-
ca perante o seu destino comum (a cidade, em sentido amplo).

A reinvenção da leitura

A atual contingência que levou ao fecho das escolas, à restrição 
do acesso aos equipamentos culturais, ao lay off das empresas e 
ao teletrabalho, resultou na necessidade de reinvenção das prá-
ticas habituais. O novo desafio foi criar novas formas de chegar 
aos leitores levando-lhes o livro até às suas casas. 

PORTA-LIVROS
Um novo serviço de empréstimo domiciliário de livros, que 
pretende estreitar a distância entre a Biblioteca Municipal e os 
leitores de todo o concelho, principalmente aos que pertencem 
a grupos de risco, tenham mobilidade reduzida ou que sejam 
profissionais de saúde e de segurança, levando os livros às suas 
casas. 
Público-alvo: leitores de todas as idades 
Local: Itinerante (porta a porta)
Calendarização: quinta-feira (por marcação)

FICA EM CASA: A BMA CONTA-TE UMA HISTÓRIA
Projeto de publicação semanal, em vídeo, de sugestões de livros 
para a infância. Os livros estão disponíveis para empréstimo e 
saem, desta forma, das prateleiras da biblioteca, pela voz da con-
tadora de histórias.
Público-alvo: geral e famílias
Local: facebook da Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: segunda a sexta-feira

TODOS PRÓ SOFÁ
Projeto de publicação semanal em vídeo de sugestões de livros e 
filmes disponíveis para empréstimo. São abordadas várias temá-
ticas, dando a conhecer ao público a riqueza literária e cinema-
tográfica do espólio da Biblioteca.
Público-alvo: geral
Local: facebook da Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: quinta-feira

Estas novas iniciativas permitem o acesso aos livros e à leitura a 
todos os que de alguma forma ficaram confinados em suas casas 
ou impedidos das suas habituais rotinas. Mais informações atra-
vés do telefone 262 580 880 ou através do E-mail biblioteca@
cm-alcobaca.pt.

• Melhor Atleta Sénior Masculino: Daniel Marques e André 
Filipe;

• Melhor Atleta Sénior Feminina: Ana Mafalda Ferreira;
• Melhor Equipa de Formação Feminina: G.D. Martingança;
• Melhor Equipa de Formação Masculina: C.R.P. Ribafria e 

C.C.D.S. Casal Velho;
• Melhor Equipa de Formação Mista: Ginásio Clube de 

Alcobaça;
• Melhor Equipa Sénior: Róódinhas/Santos Silva;
• Revelação do Ano: Dário Marquês e Duarte Soares;
• Treinador do Ano: Paulo Luís;
• Mérito Desportivo: João Pedro e Melanie Santos;
• Desporto Sénior: João Amador;
• Carreira: Luís Lopese e Tiago Mateus Guerra;
• Desporto Adaptado:
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Deliberações APOIOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
PELO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA 17.04.2019
»RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO PAPOILAS DO CAMPO DE CELA VELHA - €1.500,00 
(comemoração do Vinte e Cinco de Abril).

REUNIÃO ORDINÁRIA 13.05.2019
»ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS GRANJAS DA MAÇÃ – €65.000,00 (para fazer face aos encargos 
com a aquisição de equipamento diverso);
»ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE MONTE DE BOIS – € 7.500,00 (para fazer face aos 
encargos com a construção de um muro de contenção de terras);
»S.A. MARIONETAS - TEATRO E BONECOS – €12.500,00 (para fazer face aos encargos com a 
realização da vigésima segunda edição do evento denominado ‘Marionetas na Cidade);
»CISTER SPORT DE ALCOBAÇA – €3.000,00 (para fazer face aos encargos com a realização do 
evento denominado ‘Torneio de Seleções Regionais em Iniciados Femininas – Fase Final);
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PATAIAS – €65.000,00 (para 
fazer face aos encargos com a realização de obras de reparação e manutenção das respetivas 
instalações);
»PARÓQUIA DE ALJUBARROTA – €20.000,00 (para fazer face aos encargos com a recuperação da 
torre sineira da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres de Aljubarrota); 
»ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA CELA – €9.000,00 (para fazer face aos encargos com a 
aquisição de um trator);
»CLUBE CULTURAL RECREATIVO MOLEANENSE – €7.500,00 (para fazer face aos encargos com a 
realização de obras de substituição do telhado das respetivas instalações);
»ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR E TEMPOS LIVRES DE PATAIAS – €15.000,00 (para fazer face aos 
encargos com a realização de obras de substituição parcial do telhado das respetivas instalações).

REUNIÃO ORDINÁRIA 27.05.2019
»ASSOCIAÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL E RECREATIVA DE ALPEDRIZ - €139.219,23 
(Projeto de inovação social “mais alternativas social”);
»FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO – €42.500,00 (para fazer face aos encargos com a 
realização de obras de reparação do cais e construção de muros no cemitério);
»GRUPO REGIONAL DE FOLCLORE DA BENEDITA – €700,00 (realização de uma prova de atletismo 
na Benedita);
»AIRO-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO OESTE – €10.148,53 (para fazer face aos encargos 
com a realização de atividades no âmbito da consolidação do ‘cluster’ de cutelaria de Santa 
Catarina e Benedita);
»ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO ARIEIRO – €15.000,00 (para fazer face aos 
encargos com a realização de obras de beneficiação das respetivas instalações);
»SOCIEDADE FILARMÓNICA RECREATIVA PATAIENSE – €4.000,00 (para fazer face aos encargos 
com a aquisição de cento e vinte cadeiras destinadas a ser utilizadas nas respetivas instalações).

REUNIÃO ORDINÁRIA 10.06.2019
»ASSOCIAÇÃO HÍPICA DE ALCOBAÇA – €15.000,00 (para fazer face aos encargos com a realização 
do evento denominado ‘XX Alcobaça Equestre).

REUNIÃO ORDINÁRIA 24.06.2019
»FREGUESIA DE ÉVORA DE ALCOBAÇA – €40.000,00 (para fazer face aos encargos com a 
beneficiação de diversos caminhos vicinais sitos nos lugares de Casal Pinheiro e Ribeira da 
Maceira).

REUNIÃO ORDINÁRIA 26.07.2019
»CSE-CENTRO SOCIAL DE ÉVORA DE ALCOBAÇA – €2.000,00 (para fazer face aos encargos com a 
realização do evento denominado ‘5.º Passeio de Tratores – Rota da Maçã de Alcobaça);
»ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DAS ROSAS, ARIEIRO, CASAL PINHEIRO E FRAGOSAS – 
€1.600,00 (para fazer face aos encargos com a realização de um ‘workshop’);
»GRUPO REGIONAL DE FOLCLORE DE BENEDITA – €2.500,00 (para fazer face aos encargos com a 
aquisição de um autocarro).

REUNIÃO ORDINÁRIA 21.08.2019
»AÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA BOAVISTA – €2.000,00
(realização de evento denominado ‘3ª Enduro Paleke).

REUNIÃO ORDINÁRIA 07.10.2019
»FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DOS PRAZERES DE 
ALJUBARROTA – €8.116,54 (destinado a ser utilizado em obras de beneficiação do Salão 
Paroquial de Aljubarrota).

REUNIÃO ORDINÁRIA 11.11.2019
»FREGUESIA DE ALFEIZERÃO – €45.000,00 (para fazer face aos encargos com a beneficiação de 
vias);
»FREGUESIA DE BENEDITA – €85.000,00 (para fazer face aos encargos com a realização de 
trabalhos de beneficiação do edifício denominado ‘Casa da Vila);
»FREGUESIA DE ÉVORA DE ALCOBAÇA – €35.000,00 (para fazer face aos encargos com a 
realização de trabalhos diversos, que discrimina);
»FREGUESIA DE VIMEIRO – €32.000,00 (para fazer face aos encargos com a realização de 
trabalhos diversos, que discrimina);
»FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO TIAGO DE ÉVORA DE ALCOBAÇA – €50.000,00 
(para fazer face aos encargos com a realização de obras de reparação e conservação das 
respetivas instalações);
»ASSOCIAÇÃO RECREATIVA MONTENSE – €5.000,00 (para fazer face aos encargos com a 
realização de obras de beneficiação e conservação das respetivas instalações).

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15.11.2019
»FREGUESIA DE ALJUBARROTA – €18.000,00 (para fazer face aos encargos com a beneficiação 
de diversas vias, que identifica);
»FREGUESIA DE CELA – €25.000,00 (para fazer face aos encargos com a realização de obras de 
beneficiação, que descrimina, no cemitério);
»FREGUESIA DE MAIORGA – €15.000,00 (para fazer face aos encargos com a beneficiação de 
diversas vias, sitas nos lugares de Casal Novo e Casal Botas);
»FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO – €45.000,00 (para fazer face aos encargos com a 
aquisição de viaturas, que discrimina);
»FREGUESIA DE TURQUEL – €50.000,00 (fazer face aos encargos com a construção de um 
armazém para guardar viaturas e outros equipamentos pertencentes à Freguesia);
»CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TURQUEL – €20,000.00 (para fazer face aos encargos com a 
aquisição de uma viatura);
»ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DO CASAL PARDO – €25.000,00
(para fazer face aos encargos com a realização de obras de a requalificação das respetivas 
instalações).

REUNIÃO ORDINÁRIA 09.12.2019 
»RANCHO FOLCLÓRICO MIRA-SERRA DE LOUÇÕES – €10.000,00 (para fazer face aos encargos 
com a realização de obras de beneficiação das respetivas instalações);
»ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DO ACIPRESTE – €10.000,00 (financeiro para fazer face aos encargos 
com a realização de obras de beneficiação das respetivas instalações);
»SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJUBARROTA – €10.000,00 (destinado a ser utilizado em 
obras de arranjos exteriores e beneficiação do Lar São Nuno de Santa Maria, em Aljubarrota).

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 

 

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 - terça a sexta: 13:30h às 17h

262 580 890 / 885 / 892

cine.teatro@cm-alcobaca.pt  

 

CULTURA | TURISMO 

262 580 810 | cultura@cm-alcobaca.pt

 

EDUCAÇÃO

Rua Alexandre Herculano, 9 – 1º - Alcobaça

262 580 831 | 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: 244 589 393

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

REUNIÃO ORDINÁRIA 23.12.2019
»ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL DA REGIÃO DE ALCOBAÇA 
(ADEPA) – €11.000,00;
»BANDA DE ALCOBAÇA – €100.000,00 (Programa de Atividades Inscritas no seu Plano de Apoio 
Sustentado às Artes);
»CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS – AGRUPAMENTO 
QUINHENTOS E VINTE E DOIS-COZ – €1.000,00 (para fazer face aos encargos com a realização do 
evento denominado ‘Amazonia Scouts Trail’).

REUNIÃO ORDINÁRIA 13.01.2020
»ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL DO CASAL PARDO – €6.000,00 (despesas 
com a utilização das instalações para fornecimento de refeições e prática e atividade física, aos 
alunos do primeiro ciclo do ensino básico e de educação pré-escolar, no âmbito das atividades de 
apoio à família).
REUNIÃO ORDINÁRIA 14.02.2020
»FREGUESIA DE BÁRRIO - €40.000,00 (para fazer face aos encargos com a realização de 
trabalhos diversos);
»FREGUESIA DE CELA- €42.500,00 (para fazer face aos encargos com a realização de trabalhos 
diversos); 
»FREGUESIA DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €25.000,00 (para realização de trabalhos de ampliação 
do respetivo armazém e de construção de um refeitório para os funcionários);
»ASSOCIAÇÃO BENEDITENSE DE CULTURA E DESPORTO – €5.000,00 (‘18º Corso Noturno de 
Carnaval de Benedita’);
»CLUBE RECREATIVO E CULTURAL DE VALE DO PARAÍSO - €2.500,00 (‘Carnaval de Alfeizerão’);
»COCAPA – COMISSÃO ORGANIZADORA DO CARNAVAL DE PATAIAS– €5.000,00 (‘Carnaval de 
Pataias’).

REUNIÃO ORDINÁRIA 13.03.2020
»FREGUESIA DE BENEDITA – €45.000,00 (encargos com a o pessoal afeto ao Complexo das 
Piscinas Municipais na Benedita relativos aos meses de novembro e dezembro de dois mil e 
dezanove, devido ao encerramento das mesmas por motivo de obras);
»FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO - €125.000,00 (encargos com a aquisição de imóvel 
sito na vila e freguesia de São Martinho do Porto);
»ALFAIATE D’HISTÓRIAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL - €8.500,00 (Sétima do Edição do “Ao Teatro! 
Festival”);
»ASACORD – ASSOCIAÇÃO DE ACORDEÃO DE PORTUGAL - €8.500,00 (’24.ª Semana Internacional 
do Acordeão, Alcobaça - 2020’);
»S.A. MARIONETAS - TEATRO E BONECOS - €12.000,00 (’23.ª Edição “Marionetas na Cidade”’);
»RANCHO FOLCLÓRICO DOS MOLEANOS -€1.500,00 (‘Festival de Concelho’);
»ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR E TEMPOS LIVRES DE PATAIAS - €50.000,00 (obras de substituição 
da cobertura das respetivas instalações);
»ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA - €25.000,00 (encargos com a publicação 
da obra ‘Um Mosteiro Entre Rios – Cister, Alcobaça’);
»CENTRO CÉNICO E DE BEM ESTAR SOCIAL DA CELA - €50.000,00 (aquisição de imóvel);
»IGREJA BAPTISTA DE ALCOBAÇA - €60.000,00 (obras de requalificação das respetivas 
instalações);
»FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO TIAGO DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €10.000,00
(obras de restauração na Igreja das Fragosas).

REUNIÃO ORDINÁRIA 23.03.2020
»CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DO CARRASCAL – €12.500,00 (realização de obras de 
substituição do telhado do respetivo edifício sede).

REUNIÃO ORDINÁRIA 08.04.2020 
»UNIVERSIDADE SÉNIOR DE BENEDITA-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO- 
€5.000,00 (para fazer face aos encargos com a atividade por si desenvolvida junto da população 
sénior).

REUNIÃO ORDINÁRIA 13.05.2020 
»FREGUESIA DE ALJUBARROTA - €41.683,47 (reparação e pavimentação diversas vias sitas na 
freguesia).

REUNIÃO ORDINÁRIA 29.05.2020 
»FREGUESIA DE ALFEIZERÃO – €35.000,00 (encargos com a beneficiação de diversos caminhos 
vicinais);
»FREGUESIA DE BÁRRIO – €50.000,00 (para realização de obras diversas);
»FREGUESIA DE BENEDITA – €55.000,00 (beneficiação de diversos caminhos vicinais);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PATAIAS E MARTINGANÇA -€75.000,00 (para fazer face aos 
encargos com o pessoal afeto com serviços que eram fonte de receita daquela autarquia e que 
tiveram de encerrar devido à pandemia COVID-19).

REUNIÃO ORDINÁRIA 08.06.2020 
»FREGUESIA DE BENEDITA - (€58.968,82) (para fazer face aos encargos com o pessoal afeto ao 
Complexo das Piscinas Municipais na Benedita, relativos aos meses de março, abril e maio de dois 
mil e vinte, atenta a ausência de receitas decorrente do encerramento das referidas instalações 
devido à pandemia COVID-19);
»FREGUESIA DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €28.000,00 (aquisição de imóvel sito no lugar de Casal 
Pinheiro);
»FREGUESIA DE MAIORGA - €25.000,00 (encargos com reparações e pavimentação diversas);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES - €44.000,00 (obras de beneficiação de 
vias vicinais e substituição de janelas nos centros de saúde de Coz e Alpedriz);
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PATAIAS - €319,80 (encargos 
com a reparação de uma viatura);
»LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO - apoio logístico no âmbito da respetiva Unidade Móvel 
de Rastreio;
»SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALFEIZERÃO - €3.000,00 (encargos com a implementação do 
projeto denominado ‘Alfeizerão Social’);
»SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJUBARROTA - €75.000,00
(realização das obras respeitantes à segunda fase de implementação da Estrutura Residencial 
para Idosos (ERPI));
»CENTRO CULTURAL DESPORTIVO E SOCIAL DO CASAL VELHO - €5.000,00 (encargos com a 
aquisição de um terreno junto à respetiva sede);
»PARÓQUIA DE ALJUBARROTA – €30.000,00 (encargos com a realização de projeto e obras do 
Centro Pastoral de Ataíja de Cima).

REUNIÃO ORDINÁRIA  07.07. 2020 
»PARTILHA, AJUDA SOLIDÁRIA DO OESTE - €10.000,00 (aquisição de bens alimentares no 
contexto atual da pandemia COVID-19);
»FREGUESIA DE ALFEIZERÃO - €7.000.00 (obras de reparação de um muro sito em Casal Velho);
»FREGUESIA DE TURQUEL - €69.000,00 (beneficiação de diversos caminhos vicinais sitos no 
lugar de Moita do Poço);
»CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DE COZ – €12.000,00 (para fazer face aos 
encargos com a coordenação de visitas guiadas ao Mosteiro de Santa Maria de Coz);
»CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DO CASAL DOS RAMOS - €15.000,00 (realização de obras de 
remodelação no edifício sede);
»SOCIEDADE FILARMÓNICA MAIORGUENSE - €25.000,00 (para fazer face aos encargos com o 
pessoal afeto aos serviços que eram fonte de receita daquela entidade e que tiveram de encerrar 
devido à pandemia COVID-19).




