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Caro Munícipe, Alcobaça está a viver um momento de afirmação. Um momento transformador e decisivo para as 
nossas gerações futuras. Por todo o concelho, assistimos a uma onda de mudança tão importante quanto necessária.

Ao longo destes 10 anos de trabalho, a Câmara Municipal de Alcobaça tem procurado ser um agente de desen-
volvimento e dinamização do território, implementando ou apoiando uma série de projetos com um impacto 
positivo no dia-a-dia dos munícipes e dos nossos visitantes.

Todo este trabalho assenta numa lógica de construção de um futuro próspero para o concelho, através da va-
lorização do seu património histórico e ambiental assim como na criação de novas e modernas infraestruturas.

A afirmação de Alcobaça enquanto cidade do século XXI é uma das missões mais importantes neste contexto. 
O Parque Verde é apenas a primeira fase de uma ampla estratégia de mobilidade territorial e de regeneração 
urbana, centrada em dois propósitos essenciais: requalificação das entradas da cidade e a pedonalização do Rio 
Alcoa, da nascente à foz. 

Junto ao Parque Verde, na entrada sul, a Nova Alcobaça será dotada de zonas habitacionais, zona comercial, 
espaços polivalentes para desporto espontâneo. Na entrada norte, a zona da Fervença será transformada num 
segundo Parque Verde que será o ponto de partida do já anunciado percurso de mobilidade suave (pedonável, 
ciclável e com veículo elétrico) entre Alcobaça e Nazaré. O Rio Alcoa é, pois, um elemento-chave de toda esta 
dinâmica de regeneração. 

O futuro Hotel do Mosteiro de Alcobaça, já em construção, será também ele um motor do desenvolvimento do 
concelho de Alcobaça, que irá dotar toda esta região da sua primeira unidade hoteleira de 5 estrelas assim como 
permite uma reutilização sustentável do nosso maior património cultural e arquitetónico.

Este espírito regenerador estende-se, de resto, por todo o concelho. A sul, 
na Benedita, a recente abertura da Unidade de Saúde Familiar e a futura 
abertura do concurso internacional público para a zona industrial abrem 
as portas para o desenvolvimento social e económico da freguesia. A nor-
te, em Pataias, a requalificação da Avenida Rainha Santa Isabel, em plena 
execução, e a abertura de procedimento para a construção do novo centro 
escolar, brevemente celebrada, irão dar uma reposta a antigos anseios da 
comunidade.

No que diz respeito a Centro Escolares, no próximo ano letivo as comu-
nidades escolares de Turquel e Cela já poderão usufruir de novas e 
modernas instalações que terão certamente um impacto positivo na 
qualidade de vida destas históricas freguesias do concelho. Futu-
ramente iniciar-se-á também a construção do Centro Escolar de 
Alfeirezão.

Estes períodos de grande mudança representam, por um 
lado, um enfrentar de algumas dificuldades e desafios que 
irão seguramente surgir ao longo deste percurso. Por ou-
tro lado, estes desafios devem ser encarados como opor-
tunidades para uma afirmação sólida e sustentável do 
concelho de Alcobaça.

EDITORIAL

O Presidente da Câmara Municipal
Paulo Jorge Marques Inácio
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Modernidade e inovação apoiadas na identidade local e na sustentabilidade. 

A visão de um concelho moderno passa por uma planificação urbanística sustentável tanto na vertente 
económica/social como na vertente ambiental, adequada às necessidades das pessoas, que valorize 
acima de tudo a qualidade de vida, a identidade e a valorização do território.
Um concelho com mais espaços verdes, que proporcione uma forma de viver mais sustentável e mais 
consciente. Um futuro que inclui percursos pedestres, a valorização da paisagem natural, a otimização 
de recursos, a promoção cultural e turística, a educação ambiental, a promoção de uma vida saudável, 
a valorização dos principais clusters (cerâmica, pedra, maçã, moldes, doçaria conventual) mas também 
dos pequenos negócios familiares ligados ao turismo e aos produtos regionais.

Localizada entre a Serra dos Candeeiros e o oceano Atlântico, a poucas horas dos principais centros 
urbanos, Alcobaça tem bons argumentos que fazem deste concelho um local privilegiado para viver 
e conviver. Com as suas praias premiadas e de grande tradição, paisagens rurais e campestres que 
convidam à descoberta, o seu património histórico e cultural fortemente ligado à fundação de Portugal, 
infraestruturas e acessibilidades em permanente atualização e uma rede de cuidados de saúde primários 
próximos dos munícipes. Um concelho onde as preocupações com o bem-estar social se refletem na 
qualidade de vida dos que aqui habitam.

Destaque » Qualidade de vida no concelho Qualidade de vida no concelho » Destaque 

Alcobaça: onde é bom viver!Qualidade de vida no concelho
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NATUREZA E PATRIMÓNIO - O RIO ALCOA E A RECUPERAÇÃO DOS 
CAMINHOS DE ÁGUA DOS CISTERCIENSES

PARQUE VERDE DE ALCOBAÇA
O Parque Verde de Alcobaça, situado na entrada nascente da cidade, abra-

ça o rio Alcoa e preserva a memória dos antigos caminhos da água para o 

Mosteiro de Alcobaça. Trata-se de um novo espaço de lazer e de encontro 

para todas as gerações, onde o sol, a terra, a água e a natureza convivem 

em plena harmonia.

Pretendeu-se com esta obra devolver o rio à cidade, respeitando o pa-

trimónio ambiental e o legado cisterciense e reforçando a qualidade de 

vida da comunidade local e dos visitantes. Capaz de acolher o desporto 

espontâneo, diversas atividades ao ar livre e os mais diversos eventos. 

Esta área constitui, igualmente, uma nova centralidade, uma ampliação do 

espaço urbano e um espaço social amplo.

TERRITÓRIO DOS ANTIGOS COUTOS DE ALCOBAÇA
A Abadia cisterciense de Alcobaça desenvolveu-se entre os séculos XII e 

XVIII. Foi fundada pelo rei D. Afonso Henriques, que doou um vasto terri-

tório à Ordem de Cister, em abril de 1153, o qual se estendia até à costa 

atlântica. Na sua fase de maior expansão, os antigos coutos de Alcobaça 

abrangeram cerca de 440 km², compreendendo 14 vilas (Alcobaça, Alju-

barrota, Alvorninha, São Martinho do Porto, Évora de Alcobaça, Pedernei-

ra, Cela, Maiorga, Turquel, Salir de Matos, Santa Catarina, Alfeizerão, Coz e 

Paredes da Vitória).

Os inúmeros privilégios reais, aliados a doações piedosas e a trabalhos de 

colonização e arroteamento, contribuíram para a prosperidade e prestígio 

da Abadia de Alcobaça, tornando-a o coração da Ordem, em Portugal. Em 

solo nacional, os Cistercienses alcançaram 32 mosteiros e 2 ordens mili-

tares (Avis e Cristo).

A permanência dos Cistercienses no território alcobacense durou oito sé-

culos, sendo interrompida pela secularização da sua abadia, em 1834. A 

ação dos monges moldou a paisagem cultural e deixou profundas marcas 

no património material e imaterial da região. O Parque pretende simbo-

lizar e celebrar a longa presença desta Ordem no verdejante e silencioso 

vale de Alcobaça.

O SISTEMA HIDRÁULICO DOS CISTERCIENSES DE ALCOBAÇA
A magnífica abadia de Alcobaça (que integra a lista do património da 

UNESCO, desde 1989) foi edificada junto à confluência dos rios Alcoa e 

Baça. A água era fundamental para os monges garantirem a sua existência 

em comunidade autónoma.

A Abadia foi abastecida de água potável subterrânea, a partir de uma cap-

tação na Chiqueda, e de água comum, através de uma levada derivada do 

rio Alcoa. 

• Conduta de água potável

É a rede de abastecimento hídrico do mosteiro, para finalidades de alimen-

tação, higiene corporal e atos litúrgicos. Com origem no lugar de Chiqueda, 

tem uma extensão linear de 3, 280 km e uma inclinação média de 1,6‰. 

Desenvolve-se, pela força da gravidade, em troços subterrâneos, super-

ficiais e elevados, o que revela notáveis conhecimentos de engenharia 

hidráulica por parte dos seus construtores. Na zona do Parque Verde, o 

aqueduto está ou estava implantado à superfície ou em elevação.

 

• Levada

A derivação de água do rio Alcoa foi concebida para atividades que exi-

giam uma corrente forte, como a irrigação agrícola, a força motriz e a 

limpeza das latrinas dos monges. 

A fim de prevenir subidas impetuosas do caudal na vala e inundações, 

construíram-se descarregadores de cheias para o rio Alcoa.

Na zona do Parque, a travessia da conduta de água límpida para o mostei-

ro assenta, parcialmente, no talude direito da levada.

Parque Verde
O início de uma 
nova centralidade

No passado dia 21 de março, no Dia Mundial da Árvore, o Par-
que Verde abriu as suas portas à comunidade, tendo acolhido 
milhares de visitantes logo nos primeiros dias. A afluência foi 
demonstrativa da necessidade e da apetência dos munícipes 
por um espaço desta natureza: uma nova centralidade que pro-
porciona momentos de convívio, de desporto espontâneo e de 
usufruto da natureza dentro da área urbana. 
Para o Presidente da Câmara Municipal “o Parque Verde sim-
boliza em simultâneo a ampliação da cidade e o enobrecimento 
da sua entrada sul. A requalificação das várias entradas da cida-
de é um dos projetos-chave da Câmara Municipal”

Ligação ecológica dos 
concelhos de Alcobaça
e Nazaré 

Valorização do
Jardim do Obelisco

Um novo Parque Verde
na Fervença 

Os Municípios de Alcobaça e Nazaré acordaram implementar 
um projecto pedonal (Mobilidade Suave) que se estende ao 
longo das margens do rio Alcoa, ligando Alcobaça à Nazaré. 
Esta ligação permitirá ainda o transporte colectivo de passagei-
ros através de um veículo elétrico. 
“Ambos os concelhos serão altamente valorizados, a sua ligação 
histórica pode e deve ser explorada através da união dos seus 
principais recursos e atrações turísticas”, sublinha o Presidente 
da Câmara.
A componente histórica e cultural deste percurso tem como 
pedra basilar a história dos Monges Cistercienses, a sua ligação 
à água e agricultura e a forma como conquistaram os campos 
agrícolas existentes até aos dias de hoje.
Permite o desenvolvimento do turismo diferenciado que po-
tencia o contacto com a natureza, como por exemplo a observa-
ção de aves, percursos pedestres ou cicloturismo.

Junto ao futuro Hotel do Mosteiro, fazendo a ligação à Levada 
e ao Parque Verde, o projeto de valorização do Jardim do Obe-
lisco pretende a requalificação de uma zona nobre da cidade, 
contígua ao Mosteiro de Alcobaça, para fruição pública.
A estrutura urbana da cidade necessita da ampliação de espaço, 
requalificando estruturas que se encontram atualmente deca-
dentes. O empenho da Câmara Municipal nesta matéria é tra-
balhar junto do Ministério da Cultura / DGPC para que a obra 
seja uma realidade num futuro próximo.

O percurso desenvolve-se num total estimado de 14.500 metros 
com início na zona da Fervença que será alvo de uma interven-
ção significativa com vista à criação de uma zona que, à seme-
lhança do Parque Verde, na entrada sul da cidade, promove o 
desfrute e o lazer. A zona da Fervença junto à entrada norte da 
cidade apresenta um enorme potencial de requalificação onde 
as famílias poderão conviver, passear e apreciar a riquíssima 
paisagem natural daquela zona à beira do rio Alcoa.

Projeto co-financiado:
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Nova sede da GNR

Em terreno contíguo ao Parque Verde, atrás da loja de artigos 
desportivos, será instalada a nova sede da GNR. A abertura do 
concurso público para a execução desta obra foi recentemente 
aprovada em reunião de câmara. Esta obra representa um in-
vestimento de cerca 1.5 milhões de euros, totalmente financia-
do pelo Ministério da Administração Interna, estando a Câma-
ra Municipal encarregue de gerir os respetivos procedimentos 
administrativos e concursais.  

Economia digital
Investimento no futuro

Na Quinta das Freiras, igualmente junto ao Parque Verde, será 
instalada a futura Área Empresarial Digital, uma área com cer-
ca de 40 000 m2, dividida em 9 lotes onde podem ser instaladas 
empresas, serviços, comércio, armazenagem e equipamentos 
associados ou complementares. O foco principal desta nova in-
fraestrutura é o incentivo à instalação da indústria digital no 
concelho e com isso reforçar os índices em matéria de criação 
de emprego, fixação de recursos humanos e capacidade de atra-
ção de novos investimentos.   

1

1

2

3

2

3

Parque Verde de Alcobaça

Legenda:

Nova sede da GNR

Quinta das Freiras - futura “Área Empresarial Digital”
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Aconteceu

Books & Movies 

Na 5ª edição do festival o ator Ruy de Carvalho foi o grande homena-
geado de um evento cultural com cada vez maior expressão no pano-
rama dos grandes eventos do concelho. Com cerca de 100 atividades, 
o Books&Movies registou um reforço da adesão de um público curio-
so e sensibilizado para a atividade cultural. 

A “Folia e Algazarra” do Carnaval de Alcobaça atraiu, uma vez mais, milhares de 
foliões à Tenda em frente ao Mosteiro de Alcobaça que se tornou já num sím-
bolo da tradição carnavalesca do concelho. O tema Circo foi a inspiração para 
os muitos leões, domadores e palhaços que encheram a Tenda durante 4 noites 
consecutivas de muita diversão.

8 a 14 outubro 2018

28 fevereiro a 6 março 2019

Carnaval de Alcobaça

As memórias do antigo comércio praticado na envolvente do Mostei-
ro de Alcobaça são celebradas durante o fim de semana da Recriação 
do Mercado do Século XIX, um evento com crescente popularidade. 
Organizado em parceria com os ranchos folclóricos do concelho, esta 
recriação recupera várias tradições artesanais, gastronómicas, lúdicas e 
culturais que fazem parte do imaginário histórico do concelho.

Integrada nas comemorações oficiais do 25 de Abril, a iniciati-
va “Caminhar em Liberdade” tem sido marcada pelo sucesso. 
Centenas de participantes atestam bem a apetência que existe 
no concelho pelo chamado desporto comunitário. Este ano, o 
Município apostou num apelo ecológico, através do incentivo à 
redução do uso de garrafas de plástico, tendo sido distribuídas 
garrafas reabastecíveis, recicláveis e reutilizáveis.

Caminhar em liberdade

Recriação do Mercado
do séc. XIX

25 abril 2019

11 e 12 maio 2019
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Opinião Obras Proximidade

Inaugurado o Parque Verde, passo importante para a melhoria da qualidade 
de vida dos Alcobacences e que muita tinta fez correr, devemos agora virar o 
foco para os jovens. 
Alcobaça tem de combater o envelhecimento da população e tal só será pos-
sível se criar condições para fixar os jovens do concelho e acolher novos re-
sidentes, preferencialmente também jovens, mas para tal tem de conseguir 
criar as condições necessárias para estes poderem trabalhar, estudar e investir. 
Há muito que Alcobaça deveria ter batalhado por ter ensino superior no Con-
celho, preferencialmente na cidade para que esta pudesse crescer e ter todo 
o dinamismo inerente às cidades com ensino superior. O ensino superior é 
intrinsecamente o motor de desenvolvimento das cidades, atrás dos estudan-
tes vêm, a construção civil, a restauração, os serviços, o turismo, as empresas 
à procura de captar talentos, as “start ups”, entre tantas outras oportunidades. 
Com o aumento do preço do imobiliário em Lisboa e Porto, fruto do “boom” 
turístico, em que os estudantes e não só, não conseguem encontrar quartos e 
casas a preços acessíveis e a compra de casa para os portugueses está agora re-
legada para periferias cada vez mais distantes dos grandes centros como Lisboa 
e Porto, podemos estar perante uma janela de oportunidade. 

Alcobaça ganhou recentemente o título de “Município mais criativo”, atribuí-
do pela OesteCIM, que, em parceria com a AIRO, tem promovido um Con-
curso de Empreendedorismo nas Escolas, com o apoio dos doze municípios 
que constituem a comunidade intermunicipal do Oeste. 
Todos os anos as nossas escolas se destacam neste concurso. Este ano, por 
exemplo, foram atribuídos três prémios a duas escolas do concelho de Al-
cobaça, pelos projetos apresentados. Fruto de um trabalho de reflexão para 
encontrar uma boa ideia que contribua para um produto inovador no âmbito 
da economia circular, alunos e professores, num trabalho multidisciplinar de 
grande alcance,  procuram o caminho para a sua concretização com caixas de 
madeira, parafusos, antenas, fios, arames, filtros, fibras, bolotas, folhas, entre 
muitos outros materiais que, numa conjugação bem pensada, resultam em 
“sementes” de produtos a desenvolver por empresas inovadoras. 
Perante estes resultados, o Município de Alcobaça foi distinguido pelo mes-
mo júri como o “Município Mais Criativo”. Serve esta distinção de mote para 
mais uma reflexão sucinta, mas pertinente, sobre a qualidade da massa cin-
zenta jovem do concelho que se manifesta regularmente em diversos domí-

Ao longo do mandato autárquico independentemente de ser um vereador sem 
pelouros continuo a colocar a defesa dos projectos estratégicos para o conce-
lho acima de qualquer interesse de natureza partidária. Assim continuarei a 
lutar por algumas “bandeiras” que entendo prioritárias para o nosso futuro 
colectivo.
Sou defensor da regeneração do Mercado Municipal de Alcobaça, não per-
dendo a sua função originária de valorização da produção agrícola local, mas 
introduzindo uma nova componente funcionando como um centro de “Boas 
Vindas” com a criação de infra-estruturas para autocarros de turismo, lojas de 
produtos autóctones, posto de atendimento de turismo com recurso a tecno-
logia digital, restauração/cafetaria, sanitários.
Defendo a requalificação do espaço do Mercado Semanal até à antiga COF-
TA, na Fervença, criando uma zona de lazer que possibilite outras utilizações 
do Rio Alcoa, nomeadamente como zona balnear, prática da canoagem e rea-
bilitando a mini-hídrica. Este local devia ser uma entrada nobre de Alcobaça 
e não a escuridão que hoje é.
A criação de uma rede museológica concelhia com a integração de colecções 
públicas e privadas, funcionando estes espaços em rede, partilhando siner-

Aproveitar as oportunidades…

Alcobaça e o título “Município Mais Criativo”

Na Defesa dos Grandes Projectos!

Cláudia Vicente, Vereadora

Inês Silva, Vereadora

Carlos Bonifácio, Vereador

Talvez seja este o momento para pressionar a uma maior descentralização do 
ensino superior das grandes capitais para outras cidades onde os imóveis e ou-
tros bens de consumo têm preços mais acessíveis. Mas também para “piscar 
o olho” aos quadros qualificados que podem trabalhar em qualquer ponto do 
país ou do mundo sem terem a obrigação de estarem confinados a um escri-
tório na grande cidade. Para os cativar temos de lhes oferecer todos os bene-
fícios das grandes cidades, como a mobilidade no concelho, a existência de 
rede de wi-fi  e de fibra óptica de qualidade, uma oferta desportiva e cultural 
diversificada e de qualidade, oferta na restauração, serviços de saúde e ensino 
de qualidade e acima de tudo segurança. Aos que pretendem investir, temos 
de começar por concretizar a instalação das áreas industriais, evitando assim 
proliferação de unidades industriais em zonas predominantemente residen-
ciais, criar um sistema de incentivo fiscal à sua fixação no Concelho, agilizar 
a parte burocrática nos licenciamentos, procurar os nichos de mercado e os 
negócios emergentes captando-os para o Concelho. 
A localização geográfica, privilegiada, de Alcobaça, os recursos naturais como 
a serra e o mar e o património histórico já existem, o resto tem de ser conquis-
tado, por isso está na hora de arregaçar as mangas…

nios. Recordo o debate sobre a criatividade que o Município promoveu em 
janeiro, no âmbito do Dia Municipal da Educação, onde os participantes dis-
cutiram, entre outros temas, as condições ideais para que o processo criativo 
se torne possível. Alguns dos participantes foram alunos no nosso concelho.
O Município de Alcobaça procura ser uma variável potenciadora da criati-
vidade junto da comunidade escolar, sempre na perspetiva de a sensibilizar 
para o património local e para o meio ambiente, de forma a contribuir para 
uma geração crente das potencialidades do concelho onde vive e desejosa de 
o transformar para melhor. Para isso, oferece um serviço educativo municipal, 
baseado em projetos de dinamização do património, dos museus, da serra, das 
matas, das praias, isto é, baseado na história local e no ambiente, mas que não 
esquece as artes (literatura, cinema, teatro, música e dança), fomentando o 
espírito crítico e a capacidade de resolução de problemas. 
Mostrar o contexto em que vivemos é determinante e decisivo para a exe-
quibilidade das ideias e o Município tem apostado nisso, dando a conhecer 
o concelho de Alcobaça aos alunos para que o sintam como seu, de forma a 
desejarem concretizar projetos que o tornem cada vez melhor.

gias com recurso a tecnologias de comunicação interpretativas áudio e vídeo. 
Para este projecto devia ser criado um site específico em várias línguas. Em 
simultâneo, devia ser feita uma programação cultural calendarizada e acções 
de divulgação a nível nacional e internacional com o objectivo de atrair espe-
cialistas, público em geral e turistas.
Na vertente económica continuo a defender a Área de Localização Empre-
sarial da Benedita, trata-se de um projecto estrutural para o concelho de Al-
cobaça. Esta é uma infra-estrutura decisiva para dar resposta ao tecido em-
presarial da Benedita e também um factor de atractividade para empresas e 
empresários fora do concelho. 
De igual forma não esqueço a zona Industrial das Alvas em Pataias, este é um 
projecto adiado há vários anos. Considero esta zona industrial estratégica para 
a zona norte do concelho, numa altura em que algumas empresas estão a ser 
atraídas por zonas industriais fora do concelho.
Por fim, é urgente o lançamento de uma aplicação georreferenciada para 
telemóveis com sítios, percursos, eventos em todo o concelho de Alcobaça, 
disponível em várias línguas para quem nos visita. Naturalmente que estes são 

apenas alguns contributos do muito que deve ser feito pelo nosso concelho!

Uma nova entrada da cidade 

Requalificação da Avenida Joaquim Vieira Natividade
e futuro Pavilhão Multiusos

Projeto co-financiado:

As obras de requalificação da Avenida Joaquim Vieira Nativida-
de e do MercoAlcobaça - para futuro pavilhão Multiusos, que 
se avizinham, trarão à cidade uma renovada entrada do lado 
norte. Cumprindo as regras de uma planificação urbanística 
sustentável, tanto na vertente ambiental, social e económica, o 
projeto reforça a qualidade e a homogeneidade da malha urba-
na daquela zona da cidade, através da melhoria das condições 
de acessibilidade e mobilidade para peões e veículos. O projeto 
do futuro Pavilhão Multiusos consiste num espaço multifun-
cional que irá dotar a cidade e o concelho de novas valências 
em termos de acolhimento de eventos desportivos, congressos, 
feiras, conferências, entre outros. Ambas as obras estão atual-
mente em fase de aprovação dos respetivos projetos elétricos e 
infraestruturas de água e saneamento. 
“Queremos o enobrecimento da entrada norte da cidade de Al-
cobaça, com ligação à Nazaré e à autoestrada A8”, destaca o 
Presidente da Câmara.
As cidades do futuro crescem com uma visão de sustentabilida-
de, adaptam-se às reais necessidades sociais e económicas, sem 
esquecer a sua identidade e o respeito pelo ambiente. Respei-
tam as pessoas e a sua qualidade de vida em todas as vertentes 
(profissionais, sociais e de lazer). 
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Obras Proximidade Obras Proximidade

Regresso às aulas nos
novos centros escolares

Museu do Vinho revisto e aumentado

Cela e Turquel

No ano letivo de 2019-2020, os alunos das freguesias da Cela 
e Turquel irão iniciar uma nova etapa nos seus centros esco-
lares. Dotados das mais modernas infraestruturas, os novos 
empreendimentos não se esgotam na sua função principal de 
estabelecimentos de ensino. Serão também pólos de interação 
e dinamização comunitária. 
O Centro Escolar de Turquel está equipado com um anfiteatro 
e um polidesportivo coberto. Por sua vez, o Centro Escolar da 
Cela terá zona desportiva coberta, ambos poderão ser usufruí-
dos pela comunidade local.
Estes centros são os primeiros projetos concretizados na fase 
de conclusão da Carta Escolar, restando ainda o Centro Escolar 
de Alfeizerão (recebeu recentemente o visto de aprovação do 
Tribunal de Contas) e o Centro Escolar de Pataias (empreitada 
prevista para 2020). A Carta Escolar é “um dos principais 
objetivos da Câmara Municipal, para o qual conseguimos 
obter cerca de 5 milhões de euros de fundos comunitá-
rios destinados à requalificação e modernização das nos-
sas infraestruturas de ensino, no âmbito do Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial. A existência de 
boas escolas tem um impacto decisivo nos índices de qua-
lidade de vida do concelho”, afirma o Presidente da Câmara.

Depois da sua reabertura em 2013, promovida pela Câmara 
Municipal, o Museu do Vinho de Alcobaça tem vindo a aumen-
tar exponencialmente o número de visitantes, assumindo-se 
como uma das principais valências culturais do concelho.
A expensas do orçamento municipal, a autarquia reabilitou, em 
2017, o edifício administrativo do Museu naquela que foi a sua 
primeira intervenção de requalificação. 
Está a decorrer um procedimento concursal para obras de rea-
bilitação da Adega dos Balseiros e do edifício que integra a Des-
tilaria e o Armazém de Aguardentes. A empreitada avaliada em 
460 mil euros está inserida na primeira fase do Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento Urbano, com previsão de financiamento 
comunitário. A Adega dos Balseiros irá sofrer obras de melho-
ria estrutural do edifício nomeadamente a cobertura, fachada 
e acessos. A Adega manterá essencialmente a mesma configu-

Principais características do Centro Escolar de Turquel:

• Capacidade máxima: 257 alunos;

• Anfiteatro;

• Ginásio;

• Polidesportivo coberto;

• Zona de estacionamento temporário;

• Zona reservada para cargas e descargas.

Principais características do Centro Escolar da Cela:

• Capacidade máxima: 150 alunos;

• Uma ampla zona de recreio;

• Uma zona desportiva semi-coberta; 

• Biblioteca multimédia dotada das mais modernas tecnologias 

de informação e educação.

ração, mas irá beneficiar de uma renovada capacidade de aco-
lhimento de eventos e exposições, de resto uma das principais 
utilizações daquele espaço. Relativamente ao edifício composto 
pela Destilaria e ao Armazém das Aguardentes, beneficiará de 
uma intervenção mais profunda que passa pela ligação entre os 
dois espaços criando um mesmo complexo museológico. 
Esta intervenção irá alargar a área visitável do Museu do Vinho 
e reforçar as condições de circulação e acolhimento dos milha-
res de visitantes que todos os anos visitam aquele que é um dos 
ex-libris do concelho e do país – o único museu de dimensão 
nacional exclusivamente dedicado ao património vitivinícola.

Museu do Vinho atinge recorde de afluência

O Museu do Vinho atingiu em 2018 uma afluência recorde 
de 10.602 visitantes, o maior registo desde a reabertura 
ao público, em julho de 2013. Este é o primeiro ano que 
um museu municipal supera os 10 mil visitantes, registando 
um aumento de 46% relativamente a 2017. O ano de 2018 
representa também 28% do total de visitantes desde a sua 
reabertura, suplantando o ano de 2016 que registava o an-
terior recorde (8.067 visitantes).

Os resultados devem-se sobretudo à fidelização de alguns 
operadores turísticos nacionais e internacionais de grande 
escala, tendo o contingente dos grupos organizados regista-
do, em 2018, um aumento de 75%, face ao ano transato. Os 
grupos organizados representaram, de resto, 60% do total 
de público de 2018, suplantando significativamente qual-
quer ano anterior (cerca de 20 a 30% de aumento em rela-
ção a cada ano precedente).

Centro Escolar da Cela

Centro Escolar de Turquel

Projeto co-financiado:

Projeto co-financiado:
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No passado dia 9 de abril, foi assinado o auto de consignação da 
requalificação da Avenida Rainha Santa Isabel, a artéria central 
da União das Freguesias de Pataias e Martingança. Depois da 
remodelação da rede de abastecimento de água, levada a cabo 
entre 2017 e 2018, a avenida irá agora beneficiar de melhorias 
significativas a nível de eficiência na circulação automóvel e 
uma maior capacidade de estacionamento.
Será criada uma rotunda oval em frente à igreja que irá dispen-
sar o uso do semáforo atualmente existente. Os estacionamen-

Requalificação da Avenida Rainha Santa Isabel em curso

Saneamento de Vale de Maceira

Obras Proximidade

Os Serviços Municipalizados de Alcobaça encontram-se a ulti-
mar a instalação da Rede de Saneamento de Vale de Maceira 
(Alfeizerão), dotando esta zona da freguesia de uma infraestru-
tura bem dimensionada, com qualidade e fiabilidade no abas-
tecimento de água.
Esta obra pretende garantir de forma eficiente a drenagem do-
méstica do edificado da localidade, através da ligação à rede já 
instalada de Alfeizerão à ETAR de São Martinho do Porto.
Considerou-se oportuno aproveitar os trabalhos para a execução 
da rede de saneamento e substituir a rede de águas ao longo da 
estrada nacional 8, uma vez que os pavimentos a afetar, desta 
forma, necessitaram apenas de uma reposição.
Neste momento as redes encontram-se praticamente concluídas. 
“A obra de saneamento de Vale Maceira foi assumida como uma 
prioridade que agora se encontra praticamente cumprida. A 
comunidade de Alfeizerão e do lugar de Vale de Maceira, em 
particular, poderá agora viver com mais qualidade”, salienta o 
Presidente da Autarquia. 

A nova Unidade de Saúde Familiar da Benedita entrou em fun-
cionamento no passado dia 17 junho. Trata-se de uma impor-
tante infraestrutura de saúde ao serviço de uma das maiores 
freguesias do concelho. “A Benedita e as suas gentes me-
recem uma obra desta envergadura que reforça o acesso 
aos cuidados de saúde primários da freguesia, impulsio-
nando a coesão territorial e o bem-estar da comunidade 
local”, destaca o Presidente da Câmara.
Representa um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros, 
valor custeado em 15% pela Câmara de Alcobaça e pela Admi-
nistração-Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, 
sendo o restante financiado pela União Europeia.
O espaço tem uma área de 950 m2 em cada um dos seus dois pi-
sos e disponibilizará vários níveis de cuidados de saúde pública.  
O município tem apostado e reivindicado a melhoria da rede de 
cuidados de saúde primários. O investimento resulta essencial-
mente na melhoria da qualidade de vida dos munícipes de todas 
as idades e condição económica. 

Rede de saneamento:

• 10.300 ml de colectores;

• 2 Estações elevatórias;

• 280 ramais domiciliários construídos, servindo cerca de 500 

habitantes.

Rede de águas:

• 6.900 ml de tubagem;

• 90 ramais domiciliários construídos, servindo cerca de 200 

habitantes.

tos passam a ser perpendiculares e afastados dos prédios. “É 
uma das principais vias rodoviárias do concelho, quer a 
nível turístico, pela sua ligação direta às praias do nor-
te do concelho e à Nazaré, quer a nível industrial pela 
sua ligação as empresas do setor dos moldes instalado 
na Martingança. Esta é uma obra há muito aguardada 
pela comunidade local que finalmente se inicia”, sublinha 
o Presidente da Câmara. 

Obras Proximidade

Mais e melhor 
serviço público na saúde

USF Benedita

Pataias

Em abril último, foi aprovada em reunião de câmara a abertura 
do concurso para a reabilitação da Casa Manuel Almeida, edifício 
situado no centro histórico da cidade onde atualmente funciona 
o Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra.
Avaliado em cerca de 220 mil euros, o projeto contempla a re-
qualificação da cobertura, fachada e vaus com vista à recupera-
ção de um edifício histórico que apresenta sinais de degrada-
ção. Está ainda previsto uma posterior intervenção de restauro 

Reabilitação da Casa Manuel Almeida

dos azulejos da fachada que requer mão-de-obra especializada.
A obra surge na sequência da extinção da Fundação Cistercien-
se Colégio de Nossa Senhora da Conceição em 2016, tendo o 
prédio passado para a posse administrativa 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. 

Centro Histórico de Alcobaça

Projeto co-financiado:

Projeto co-financiado:
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Agência de Desenvolvimento

A promoção nacional e internacional de Alcobaça também é 
feita numa lógica regional e intermunicipal, onde a partilha de 
recursos e economia de escala entre os municípios é essencial.  
No âmbito da Agência Regional de Promoção Turística do Cen-
tro de Portugal, organismo encarregue da promoção internacio-
nal da Turismo Centro de Portugal, Alcobaça tem vindo a ser 
promovida nas principais feiras de turismo nacionais e inter-
nacionais nomeadamente a Feira Internacional de Turismo de 
Madrid, Expo Internacional de Turismo (Brasil) e a IBT China.
No âmbito do trabalho realizado internamente pela Turismo 
Centro de Portugal, destaque para a presença assídua na re-
cém-realizada BTL, em Lisboa, na qual Alcobaça também es-
teve representada no stand da OesteCIM e no stand de São 
Martinho do Porto.
O retorno desta parceria resulta não apenas em termos de visi-
tas - pagas e gratuitas - ao Mosteiro como também a nível das 
dormidas, cujo aumento nos últimos anos é significativo. Alco-
baça é uma presença regular nos meios de comunicação social, 
e está inserida em diversas listas de melhores destinos turísticos 
do país, escolhidos pelas principais plataformas internacionais 
de viagens como a Momondo e a Edreams. 

APOSTA NA PROMOÇÃO DA REGIÃO
A autarquia promove regularmente os seus produtos endóge-
nos nomeadamente, os doces conventuais, o vinho, a maçã de 
Alcobaça, o licor de ginja, o Malhado de Alcobaça, que acom-
panham em todas as ações de promoção nomeadamente na Lx 
Factory e nos Vinhos de Lisboa. Todo este trabalho de pro-
moção insere-se numa visão estratégica assente na dinâmica da 
comunidade local, respeitando a identidade da região.
De notar que, nos últimos 5 anos, registaram-se nos postos de 
turismo de Alcobaça e São Martinho do Porto, cerca de 70 mil 
visitantes, na sua maioria estrangeiros (cerca de 70%) vindos 
principalmente de França, Espanha e Reino Unido. 

Alcobaça presente em Feiras Internacionais

Agência de Desenvolvimento

No passado mês de dezembro, Portugal formalizou a sua inclusão 
no AeuCC – Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial de 
Cidades Cerâmicas. A integração efetuou-se através da Associação 
das Cidades e Vilas Cerâmicas (AptCC), o qual o Município de 
Alcobaça é membro fundador desde abril de 2018.
“Com esta decisão, o concelho honra a sua enorme tradição no 
trabalho em Cerâmica, posicionando-se na linha da frente das ci-
dades europeias onde o setor se desenvolveu ao longo da história. 
O Município tem procurado relevar essa tradição através de várias 
iniciativas como o Percurso Camoniano, que conta a história do 
Amor de Pedro e Inês em cerâmica de Alcobaça, ou o Bom Dia 
Cerâmica”, destaca o Presidente da Câmara.

Neste âmbito, Alcobaça está a trabalhar em estreita parceria com 
a AptCC para o cumprimento dos seus principais objetivos:
• defesa, valorização e divulgação do património cultural e histó-
rico cerâmico;
• intercâmbio de experiências entre os associados, nomeadamen-
te ao nível da conservação do património;
• promoção da criação artística e difusão da cerâmica tradicional 
e contemporânea;
• incentivo de relações de cooperação, para além de intercâmbios 
com outras cidades cerâmicas a nível nacional e internacional;
• incremento de programas de formação, tanto de carácter produ-
tivo como cultural, garantindo a continuidade do sector nas áreas 
municipais aderentes.

Entre as principais cidades de tradição cerâmica europeia par-
ticipantes nesta rede temos: Faenza, Albisola, Deruta, Nápoles, 
Nove, Pesaro (Itália), Aubagne, Saint-Amand-en-Puisaye, Sèvres, 
St. Quentin La Poterie (França), Talavera de la Reina, Alcora, Ar-
gentona, Manises (Espanha), Horezu (Roménia), Horn-Grensau-
sen, Mettlach, Selb.

EVOLUÇÃO POSITIVA DE DORMIDAS NO CONCELHO
Os últimos dados oficiais contabilizados pela Turismo Centro de 
Portugal, mostram (entre 2014 e 2017) uma subida considerável 
do número dormidas em alojamento turístico:

Alcobaça tem conseguido acompanhar os valores globais obtidos 
pelo Oeste, região Centro e pelo País a nível das taxas de ocupação:

Na edição deste ano da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a 
Turismo Centro de Portugal lançou um novo roteiro dedicado 
ao “Património Mundial do Centro”, dando sequência ao projeto 
de valorização e dinamização dos monumentos classificados pela 
UNESCO localizados na região, nomeadamente em Alcobaça, 
Batalha, Coimbra e Tomar. O roteiro permite ao turista organizar 
a sua estada, em cada um dos locais, em três dias e contém suges-
tões complementares a cada um dos monumentos Património da 
Humanidade. 

Alcobaça na frente europeia 
das cidades e vilas cerâmicas

Roteiro da Turismo do Centro destaca
Património Mundial de Alcobaça

Três dias a visitar Alcobaça:

Para além do Mosteiro de Santa Maria, o guia sugere outros pontos de interesse que 

os turistas podem explorar em três dias, tais como a Levada do rio Alcoa, o Parque 

Verde e o Jardim do Amor, uma ida ao Museu do Vinho de Alcobaça, descoberta 

das cestas de Junco de Coz e da Chita de Alcobaça. Recomenda-se ainda o Parque 

dos Monges, a Vila de Aljubarrota e o Mosteiro de Santa Maria de Coz. Há também 

menções aos importantes produtos autóctones, tais como: Doçaria Conventual, Maçã 

de Alcobaça, licor de Ginja de Alcobaça e o Frango na Púcara.

Taxa de Ocupação Alojamento Turístico (2014-2017)
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Portugal Centro de Portugal Região do Oeste Alcobaça

Dormidas em Alojamento Turístico no Concelho (2014-2017)
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BOM DIA CERÂMICA
A 3ª edição do Bom Dia Cerâmica decorreu no passado mês de 
maio, cumprindo o seu desígnio de comemorar o setor como um 
testemunho da criação humana, de valor e de emprego, através 
da realização de iniciativas de arte urbana, visitas gratuitas ao 
Museu Raul da Bernarda e um percurso interpretativo. O Bom 
Dia Cerâmica procura, ano após ano, proporcionar uma reapro-
ximação da arte cerâmica à comunidade local.

Visitas Guiadas para Escolas e Universidades Seniores (mediante marcação prévia)
E-mail: servico.educativo@cm-alcobaca.pt | Tel. 262 580 800

PERCURSO DE ARTE URBANA, JUNTO AO RIO ALCOA, 
NO CENTRO DA CIDADE DE ALCOBAÇA
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Alcobaça em 2º lugar no ranking
da qualidade da governação local

Agência de Desenvolvimento Agência de Desenvolvimento

Em maio, o projeto de candidatura da ALEB – Área de Loca-
lização Empresarial da Benedita deu formalmente entrada na 
CCDR-LVT - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo e aguarda parecer definitivo 
por parte desta entidade pública responsável pelos pareceres a 
nível do planeamento e do cumprimento dos Instrumentos de 
Gestão Territorial. No âmbito do programa de fundos comunitá-
rios CENTRO 2020, o projeto foi apresentado, tendo sido aceite 
a sua admissibilidade para análise do financiamento. Em caso de 
aprovação, a empreitada será posteriormente submetida a con-
curso público internacional na ordem dos 9 milhões de euros.
Para o Presidente da Câmara: “a ALEB é uma estrutura que 
irá responder às necessidades de muitos empresários da fregue-
sia que há décadas reivindica com propriedade este projeto. Irá 
permitir que setores como o calçado, a cutelaria, marroquinaria 

O Município consta no 2º lugar no ranking nacional na di-
mensão da “Eficácia Governamental”, um dos parâmetros 
analisados no estudo “Qualidade da Governação Local”, 
produzido pela Fundação Manuel Francisco dos Santos.
O estudo analisa e classifica a performance dos municípios por-
tugueses a nível de indicadores como a transparência nas contas 
públicas, a qualidade do serviço de águas residuais, os méto-
dos contratuais, o acesso ao mercado, a participação eleitoral, 
impostos locais, pluralismo das decisões, execução orçamental, 
entre muitos outros. O trabalho desenvolve um cruzamento sis-
tematizado de todos estes indicadores procurando igualmente 
identificar os principais obstáculos à boa governação local os 
quais os municípios enfrentam.
A dimensão da eficácia governamental é determinada por “fato-
res institucionais, fatores físicos e demográficos. A capacitação 

Concurso da ALEB aguarda aprovação da CCDR-LVT

e a extração da pedra possam dar continuidade ao seu caminho 
de modernização que tem levado o nome da Benedita e de Al-
cobaça a todo mundo”. O edil destaca ainda “o papel fundamen-
tal que o Instituto Politécnico de Leiria pode ter neste projeto, 
sendo a minha convicção que um centro de formação dedicado 
aos setores tradicionais da freguesia seria um apoio importante 
para criação de novos quadros técnicos que sustentem a evolu-
ção destas indústrias. Ao longo dos últimos anos, a ALEB supe-
rou etapas burocráticas significativas que recuperaram um pro-
jeto sujeito a um impasse de décadas. O empenho da Câmara 
Municipal de Alcobaça é total.”

A unidade hoteleira Your Hotel & Spa, o Parque dos Monges e o 
stand Benecar receberam em abril a distinção atribuída pelos Pré-
mios 5 Estrelas Regiões, que avaliam as principais variáveis que 
influenciam os consumidores nas suas decisões de compra.
O Your Hotel & Spa foi distinguido na categoria de “Hotelaria”. O 
Parque dos Monges recebeu o selo de qualidade pela categoria de 
“Sítios e Património” ao passo que o stand Benecar foi contempla-
do na categoria de “Automóvel”.

Prémio 5 Estrelas Regiões
para empresas do concelho

institucional é medida pelo respeito pelo Estado de Direito e 
prevenção de corrupção e também pela autonomia financeira 
da autarquia. Por sua vez, os fatores físicos e geográficos são me-
didos através da dispersão de polos populacionais (número de 
cidades) e pelo grau de urbanização (densidade populacional) 
dos municípios”, pode ler-se no estudo.
“Toda a ação desenvolvida pela Câmara Municipal tem sido feita 
na perspetiva de reforçar a qualidade de vida dos munícipes e de 
ser um agente de desenvolvimento económico do concelho, o 
que consequentemente, reforça a sua atratividade. Sendo certo 
que não há municípios perfeitos, estando estes sujeitos a come-
ter falhas as quais os cidadãos têm o dever de reportar, o facto de 
Alcobaça surgir em segundo lugar é, sem dúvida, um motivo de 
orgulho e de responsabilidade”, afirma o Presidente da Câmara.

No âmbito da Lei-quadro n.º 50/2018 , de 16 de agosto, de transfe-
rência de competências para as autarquias locais e para as entida-
des intermunicipais, a Câmara Municipal e a Assembleia Munici-
pal aprovaram em janeiro a assunção por parte da autarquia de um 
conjunto de novas competências e responsabilidades com efeitos 
imediatos no corrente ano de 2019.
A Câmara Municipal já se encontra na gestão dos seguintes domí-
nios: Vias de Comunicação; Estruturas de Atendimento ao Cida-
dão; Imobiliário Público sem Utilização;  Cultura.
As seguintes competências são delegadas à Comunidade Intermu-

Câmara Municipal com novas competências

nicipal do Oeste: Promoção Turística; Justiça; Projetos Financia-
dos por Fundos Europeus e dos Programas de Captação de Inves-
timento; Apoio aos Bombeiros Voluntários.
Serão ainda reapreciadas nas instâncias municipais (Reunião do 
Executivo Camarário e Assembleia Municipal) os seguintes domí-
nios: Praias Marítimas, Fluviais e Lacustres; autorização de Explo-
ração de Modalidades Afins de Jogos de Fortuna e Azar e outras 
formas de jogo; Habitação; Estacionamento Público; Proteção e 
Saúde Animal e da Segurança dos Alimentos; Educação; Domínio 
da Saúde.

Projeto co-financiado:
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Agência de Desenvolvimento

Modernização e valorização 
do Regadio da Cela

Agência de Desenvolvimento

Os trabalhos da primeira fase de requalificação do Perímetro 
de Rega da Cela estarão previsivelmente concluídos no próxi-
mo mês de setembro.
Esta primeira intervenção de modernização da rede de rega do 
Aproveitamento Hidroagricola (A.H.) da Cela tem um valor de 
3.370.790,59 euros.
Até ao final do mês de julho, iniciar-se-ão os trabalhos da se-
gunda fase que incidirá sobre a reabilitação do açude de deri-
vação e construção da estação elevatória do A.H. da Cela, com 
investimento na ordem dos 2.5 milhões de euros.
Haverá ainda uma terceira fase de intervenção centrada na 
rede viária e na rede de drenagem.
A modernização do Regadio da Cela é um dos maiores projetos 
de reabilitação de zonas agrícolas do país com financiamento glo-
bal comunitário de 10 milhões de euros do Programa de Desen-
volvimento Rural 2020 (PDR2020), tendo sido anunciado o lan-
çamento da obra a concurso, pelo Ministro da Agricultura Luís 
Capoulas Santos, numa visita oficial ao Paúl da Cela, em 2017.
Estão a ser intervencionados 454 hectares de terrenos agrícolas 
de enorme qualidade e importância para a atividade económica 
local e nacional, com vista a tornar a rede de rega mais eficiente 
com o menor desperdício de água possível.
O projeto de modernização do Regadio da Cela é financiado 
por fundos comunitários na sequência da candidatura subme-
tida ao PDR 2020.

MAÇÃ DE ALCOBAÇA
A comemorar o 25º aniversário da qualificação de Indicação Geo-
gráfica Protegida (IGP), a Maçã de Alcobaça é uma das marcas 
de fruta de maior notoriedade nacional cuja produção tem bene-
ficiado com o surgimento de novos produtores, mão de obra mais 
qualificada e tecnologia de ponta.
A área geográfica é gerida pela Associação de Produtores de 
Maçã de Alcobaça (APMA) e abrange 14 concelhos entre os 
quais Alcobaça. Atualmente, existem 2000 hectares de pomares 
de maçã certificável.
Dos 19 Agrupamentos associados que constituem a APMA, 7 agru-
pamentos estão localizados do concelho de Alcobaça e 3 estão sedia-
dos noutros municípios apesar de integrarem empresas produtoras 
do concelho. Estes agrupamentos localizados especificamente no 
concelho representam atualmente cerca de 100 empresas.
O selo Maçã de Alcobaça encontra-se nas principais superfícies 
comerciais de todo o país, com um volume de negócios anual a 
rondar os 40 milhões de euros. Estando o enfoque essencialmente 
no mercado nacional, o setor cumpre regularmente um mínimo 
de cerca de 10% para exportação, tendo-se registado já valores na 
ordem dos 25% em anos de maior produção. Na campanha que 
se avizinha, estima-se atingir valor de exportação próximo dos 30% 
da produção. (Fonte: APMA)

CUTELARIA
O cluster da cutelaria da Benedita e Santa Catarina tem a maior 
concentração de fabricas de cutelaria do país e é o quinto maior 
do setor a nível europeu, rivalizando com regiões como Soligen 
(na Alemanha), Thiérry (França), Sheffield (Inglaterra) e Albace-
te (Espanha). Das 8 empresas que compõe este conglomerado, 
3 estão instaladas na Benedita: ICEL, Jorge e Ramalho e SICO.
Com um volume de negócios na ordem dos 26 milhões de eu-
ros, este cluster tem uma vocação essencialmente exportadora 
-  taxa de 80% da produção - a chegar a cerca de 50 mercados, 
entre os quais os Estados Unidos da América, Espanha, França, 
Canadá e Alemanha.
O setor emprega nesta região cerca de 650 trabalhadores, dos 
quais 350 trabalham nas empresas do concelho.

Os Serviços Municipalizados de Alcobaça obtiveram pelo 2º ano 
consecutivo o “Selo ERSAR de Qualidade Exemplar da Água para 
Consumo Humano” atribuído pela Entidade Reguladora dos Ser-
viços de Águas e Resíduos (ERSAR).
Os “Selos dos Serviços de Águas e Resíduos” são atribuídos anual-
mente pela entidade reguladora “às entidades gestoras que cons-
tituam casos que se distingam pela qualidade na prestação dos 
serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas 
residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos”, explica a ERSAR 
em comunicado.
Esta nova distinção à qualidade do serviço prestado pelos Serviços 
Municipalizados, serve de reconhecimento pelo trabalho efetua-
do ao longo dos anos num concelho com mais de 400 km2 e uma 
configuração geográfica diversa, com serra e mar, o que coloca di-
versos constrangimentos no fornecimento e distribuição da água.

Qualidade da água distinguida

Indústria do concelho com vocação exportadora

Afirmar o seu posicionamento como principal cluster de cutelarias 
a nível nacional é o grande objetivo destas oito empresas que, em 
maio de 2018, se juntaram para criar a marca “Cutelarias de Santa 
Catarina e Benedita”. No âmbito desta associação empresarial in-
formal, as cutelarias estão a desenvolver e parcerias com entidades 
oficiais e centros de formação e de investigação com vista a partilhar 
dificuldades e promover objetivos e potencialidades. (Fonte: AIRO)

MOLDES
Nas últimas décadas, o rápido crescimento da indústria dos mol-
des instalada na Martingança, na União de Freguesias de Pataias 
e Martingança, e na Zona Industrial do Casal da Areia, na União 
de Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, é um facto digno de 
registo tendo em conta o peso que este cluster conseguiu atingir 
relativamente ao setor a nível nacional.
Com cerca de 33 empresas a laborar no concelho e empregando 
891 trabalhadores, Alcobaça representa 6% das empresas existen-
tes no país e 8% do total nacional do número de trabalhadores.
O mercado internacional assimila 84% da produção. Países como 
Alemanha, Espanha, França, República Checa e Estados Unidos 
da América são os principais destinos.
Um dos fatores mais importantes que explica a evolução do setor 
é aposta na automatização do processo produtivo com recurso à 
robótica e tecnologia de ponta. Isto permite o desenvolvimento 
de peças cada vez mais sofisticadas e capazes de responder às dife-
rentes necessidades do mercado.
Aliado a este impulso tecnológico, houve também um investimen-
to significativo na formação de mão de obra especializada com re-
curso a protocolos com centros de formação, nomeadamente, o 
Instituto Politécnico de Leiria. (Fonte: CEFAMOL)

EXTRAÇÃO/ TRANSFORMAÇÃO DA PEDRA
De acordo com os dados mais recentes da Associação Portuguesa 
dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins, em 2017, 
estavam registadas no concelho 72 empresas a laborar nos ramos 
da Extração e Transformação da Pedra, de um total de 324 no 
distrito de Leiria. Deste modo, Alcobaça representa 22% do setor 
da pedra a nível distrital.
Nesta região, a atividade de extração está fortemente concentra-
da no Maciço Calcário Estremenho (MCE), a qual abrange, em 
grande parte, o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 
(PNSAC). A maioria das empresas dedica-se à produção de cal-
cários ornamentais, suportando 1500 postos de trabalho diretos e 
produzindo riqueza de mais de 100 milhões de euros. 
A nível internacional, Portugal é a 7ª maior potência do setor, com 
uma quota de mercado de 2,3%. Em matéria de exportação, em 
2017 registou-se uma tendência de maior escoamento de pedra 
transformada em detrimento da matéria bruta (28% da pedra é 
exportada em bruto, o que significa que 72% segue transformada 
para o estrangeiro).Em 2018, o setor nacional faturou cerca de 
400 mil milhões de euros. (Fonte: ASSIMAGRA)

Os setores da Maçã, Moldes, Cutelaria e Pedra, forte-
mente enraizados nas antigas tradições artesanais, 
os setores industriais do concelho têm demonstra-
do uma enorme capacidade de evolução e acom-
panhamento das atuais exigências dos mercados, 
através de uma aposta assertiva na modernização 
e no valor humano. Os empresários alcobacenses 
e os seus colaboradores são verdadeiros embaixa-
dores deste saber fazer, honrando o bom nome de 
Alcobaça no plano nacional e internacional. 

Projeto co-financiado:
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Em 2015, a Câmara Municipal implementou uma inovadora e 
ambiciosa política de apoio social ao conceder gratuitamente 
a todos os alunos do 1º ciclo (1º ao 4º ano) a totalidade dos 
manuais e materiais escolares, através do Plano de Ação Social 
Alargado.
A partir do ano letivo de 2017-2018, o Ministério da Educa-
ção passou a assumir a gestão da entrega dos manuais escolares 
através da plataforma online MEGA, tendo a autarquia assumi-
do a oferta dos materiais escolares.
Posteriormente, a partir do ano letivo de 2018-2019,  a Câmara 
Municipal deliberou a extensão do Plano de Ação Social Alar-
gado ao 2º ciclo (5º e 6º ano), tendo as famílias dos alunos do 
1º ano ao 6º ano beneficiado da redução da despesa com 
os materiais escolares. 
“Trata-se de um desbravar de caminho pela Câmara Municipal 
em matéria de política social. Bem sabemos que esta época do 
ano oferece tremendos desafios financeiros às famílias e, deste 
modo, garantimos, desde 2015 e de forma pioneira no contexto 
nacional, todos os materiais e manuais necessários aos alunos 
do 1º e 2ºciclo. Temos por objetivo alargar esta medida ao 3º 
ciclo nos próximos anos e tudo faremos para concretizar uma 
medida que beneficia diretamente as famílias”, sublinha o Pre-
sidente da Câmara.

INCENTIVOS À NATALIDADE
Desde o início desta medida, em abril de 2017, a Câmara Mu-
nicipal atribuiu 286 Incentivos à Natalidade, o que representa 
um investimento nas famílias do concelho no valor de €71.500. 
Para cada criança que seja registada no concelho, a autarquia 
atribui €250, sob a forma de reembolso de despesas elegíveis, 
realizadas em estabelecimentos comerciais situados no concelho. 
Para além desta medida, existe ainda possibilidade da gratuiti-
dade das atividades de apoio à família no pré-escolar e do forne-
cimento de refeições no 1º ciclo do ensino básico, aplicável no 
terceiro filho e seguintes. A tarifa familiar do consumo de água 
para famílias numerosas atribui desconto no valor da fatura da 
água a agregados familiares com cinco, ou mais elementos.

18 MEDIDAS DE APOIO À FAMÍLIA
A Câmara Municipal tem ao dispor das famílias residentes 
do concelho um conjunto 18 medidas de apoio à Família que 
procuram dar resposta a vários cenários e desafios que carac-
terizam a sociedade. As medidas abrangem apoio a nível de 
habitação, educação, natalidade, apoio e acompanhamento psi-
cológico, promoção do bem-estar físico e emocional da comu-
nidade sénior, bolsas de estudo, campanhas de apoio a famílias 
desfavorecidas e diversos outros instrumentos para resolução 
de carências socioeconómicas. Para o presidente da Câmara 
municipal estas medidas pretendem acima de tudo manter a 
coesão social pois “este é o objetivo último do nosso trabalho: 
fazer de Alcobaça um lugar bom para viver em família”.

Materiais escolares gratuitos
até ao 6º ano de escolaridade

Município aposta nas famílias

1º ano 

Pasta de Arquivo A4; Lápis; Borracha; Conjunto de 12 lápis de cor; 

Esferográficas azul, verde, preta; Apara-lápis; Régua; Cola; Tesoura; 

Caderno A4 pautado; Caderno A4 quadriculado; Mochila

2ª ano

Pasta de Arquivo A4; Lápis; Borracha; Conjunto de 12 lápis de cor; 

Esferográficas azul, verde, preta; Apara-lápis; Cola; Caderno A4 pautado; 

Caderno A4 quadriculado; Mochila

3º ano

Pasta de Arquivo A4; Lápis; Borracha; Conjunto de 12 lápis de cor; 

Esferográficas azul, verde, preta; Apara-lápis; Cola; Caderno A4 pautado; 

Caderno A4 quadriculado; Transferidor; Compasso; Esquadro; Mochila

4º ano

Pasta de Arquivo A4; Lápis; Borracha; Conjunto de 12 lápis de cor; 

Esferográficas azul, verde, preta; Apara-lápis; Cola; Caderno A4 pautado; 

Caderno A4 quadriculado; 

5º ano

Pasta de Arquivo A4; Lápis; Borracha; Conjunto de 12 lápis de cor; 

Esferográficas azul, verde, preta; Apara-lápis; Cola; Tesoura; Caderno 

A4 pautado; Recarga (100 fls. A4 quadriculadas); Recarga (100 fls. A4 

pautadas); Transferidor; Compasso; Esquadro; Régua; Tesoura; Mochila

6º ano

Pasta de Arquivo A4; Lápis; Borracha; Conjunto de 12 lápis de cor; 

Esferográficas azul, verde, preta; Apara-lápis; Cola; Caderno A4 pautado; 

Recarga (100 fls. A4 quadriculadas); Recarga (100 fls. A4 pautadas); 

Caderno de Música A4; Caderno de Desenho A4

Um dos parâmetros de avaliação da qualidade de vida de um con-
celho é a carga fiscal dos impostos municipais sobre as famílias 
e sobre as empresas. Desde 2009 que a Câmara Municipal tem 
vindo a praticar uma política de redução progressiva dos impostos 
sobretudo em matéria de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) 
que atualmente está fixada 0,340%.
“A taxa atual já se encontra abaixo da média nacional, mas temos 
como objetivo aprovar redução do IMI para 0,320% para o ano 
de 2020 e, posteriormente, fixá-lo na taxa mínima em 2021, para 
0.300%, aliviando, deste modo um importante encargo sobre as 
famílias do concelho. Esta redução terá seguramente um impacto 
positivo nos índices de atratividade do concelho, tornando Alcoba-

ça numa opção privilegiada para a fixação de novos aglomerados 
familiares”, assegura o Presidente da Câmara.
Complementarmente, o Município também aplica nas contas do 
IMI a redução em 20 euros para agregados com 1 filho; 40 euros 
para agregados com dois filhos e 70 euros para agregados com três 
ou mais filhos.
Quanto à taxa de IRS, o município devolve aos munícipes 3,75% 
arrecadando apenas 1,25%. 
Em relação à derrama, a taxa fixa-se em 1% para empresas com 
rendimentos inferiores a 150 mil euros e 1,5% para empresas com 
rendimentos superiores.

Reduzir o IMI para a taxa mínima até 2021
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Município disponibiliza acesso gratuito
a plataforma de apoio à preparação de exames

O Município disponibiliza a ferramenta Aula Digital gra-
tuitamente a todos os alunos do 9º, 11º e 12º anos, com o 
objetivo de os ajudar no estudo e na preparação para os exames 
nacionais.
A “Aula Digital” é uma plataforma de ensino e aprendizagem 
que permite aos alunos estudar os conteúdos das disciplinas 
submetidas a exame através de recursos digitais: testes interati-
vos com correção automática, resumos da matéria, laboratórios 
virtuais, vídeos, apresentações, e muito mais. Além disso inclui 
um Banco de Recursos, organizados pelos temas/domínios de 
várias disciplinas que podem ser utilizados para pesquisa livre 
de termos e temas.
“No âmbito de uma estratégia de apoio às famílias impossibi-
litadas de providenciar apoio suplementar aos seus filhos com 
recurso a explicadores ou centros de apoio ao estudo, esta pla-

O Gabinete de Apoio a Vitimas de Violência Doméstica do Mu-
nicípio de Alcobaça (GAAVVD) iniciou a atividade em 2013 e, 
até ao momento, atendeu e acompanhou 146 vitimas de vio-
lência doméstica. A grande maioria são do sexo feminino (138) 
sendo os restantes casos do sexo masculino (8).
Desde o seu início, o GAVVD realizou diversos seminários e é 
frequentemente convidado a estar presente em ações de sen-
sibilização sobre violência doméstica/namoro. Numa lógica de 
empowerment para com as vítimas, surgiram grupos de aju-
da mútua e atualmente, existe uma parceria com o Teatro da 
Transformação, trabalhando com mulheres da comunidade. 

No passado dia 8 de março, celebrou-se o Dia Internacional da 
Mulher de uma forma singular e distinta, levada a cabo pelo 
Teatro da Transformação, com o apoio do Município. Em vá-
rios pontos da cidade, homens e mulheres materializaram a 

Gritar: MARIA!

“A 8 de março de 2019, Alcobaça acordou para ouvir Mulheres Nascidas de um 

Nome, um livro de Claudio Hochman. O livro correu o mundo e a partir dele muita 

coisa aconteceu. Por exemplo, no México uma orquestra leu e cantou os textos. 

Cada país inspirou-se à sua maneira para marcar o dia.

O Teatro da Transformação também quis transformar o dia 8 março num dia 

marcante para Alcobaça. Ouviu-se pela cidade cerca de 50 mulheres que gritaram 

pelas ruas “Maria” e “fala não te cales”. Uma caminhada inspirada no texto “Ma-

ria” do escritor argentino. Estas mulheres gritaram com todo o amor e com tanta 

garra que pareciam muito mais. A energia dentro da caminhada foi emocionante. 

Ouviram-se desabafos por trás das máscaras distribuídas que todas aceitaram 

usar. “Sem máscara lutas por ti e com máscara lutas por todas”. 

Ali, estávamos por todas. Estávamos pelas que não podiam estar, pelas que não 

queriam estar, pelas que não tiveram coragem de estar e ficaram a ver as que 

lutavam a passar, pelas que vieram ao mundo, mas principalmente as que foram 

sem querer ter ido deste mundo. 

taforma poderá desempenhar um papel decisivo no sucesso 
escolar dos alunos uma vez que constitui uma forma eficaz e 
dinâmica de sedimentarem os seus conhecimentos”, esclarece 
a Vereadora da Educação.
Os alunos podem explorar esta ferramenta em qualquer con-
texto, em casa ou na escola, através de senhas de acesso que 
estão a ser distribuídas em todos agrupamentos escolares.
Este projeto integra a candidatura de “Planos Integrados e Ino-
vadores de Combate ao Insucesso Escolar – Aluno ao Centro”.

Aceda à plataforma em www.auladigital.leya.com

Alcobaça solidária com Moçambique Município combate Violência Doméstica

Alcobaça mantém a sua solidariedade com Moçambique, 
desta feita com o Município de Namaacha, para o qual a 
Câmara deliberou apoiar no projeto de um novo parque 
infantil e de uma biblioteca. 
Nesse sentido foi realizada uma campanha de recolha de 
livros no concelho em fevereiro e março da qual resultaram 
11.642 livros (entre enciclopédias, manuais escolares, li-
teratura, entre outros, que já se encontram a caminho de 
Moçambique.

No âmbito de um apelo por parte da Associação Nacio-
nal de Municípios, o Município de Alcobaça doou 10.000 
euros para a Cruz Vermelha para iniciativas de apoio às 
vítimas do ciclone “Idaí” que afetou Moçambique no pas-
sado mês de março. “Nos próximos tempos, Moçambique 
irá precisar de todo o apoio da comunidade internacional. 
O Município irá reforçar ainda mais o seu apoio a um país 
com ligações históricas a Portugal”, explica o Presidente da 
Câmara Municipal.

Políticas Sociais Inovadoras 

Alcobaça celebra o Dia Internacional da Mulher

Esta foi uma luta, diria eu, pura. Todas querermos o que merecemos. Foi muito 

bonito ver a diferença de idades na caminhada, ver a Vereadora da Câmara, a 

Presidente de Junta, a minha mãe que é cabeleireira, advogadas, a peixeira, re-

formadas e até uma bebé às costas da mãe.  Queremos receber o mesmo salário 

do que eles. É o justo! Queremos dividir a obrigação moral e social que nos é 

imposta a cuidar dos nossos filhos. É o justo! Queremos dizer basta aos piropos 

e piadas parvas a nós direcionadas e sermos ouvidas. É o justo! Queremos acima 

de tudo, proteção, segurança e acima de tudo justiça. É o justo! A nossa lei é 

maravilhosa (sim, é) a aplicação correta da lei é que se questiona. Para quando? 

Estas mulheres têm de ter muita coragem, muita força, mas também muita proteção 

(que hoje em dia não têm a que merecem). “Hoje e sempre seremos todas Maria” 

foi a frase ouvida em todas as performances que aconteceram ao longo do dia pela 

cidade comemorando este dia, a partir do mesmo livro. Somos todas mulheres, 

independentemente do nome, merecemos todas lutar pelos nossos direitos. Merece-

mos ter direito aos nossos direitos. E por isso lutamos. E por isso gritamos: MARIA!”

O GAVVD também pertence à REAL - Rede de Estruturas 
de Atendimento a Vitimas de violência doméstica do distrito 
de Leiria. Em conjunto com outros parceiros foram realizadas 
várias ações de sensibilização junto da comunidade e ações for-
mativas nas escolas desde o 1º ciclo. 

iniciativa Mulheres Nascidas de um Nome, representando 50 
textos da autoria do encenador argentino Claudio Hochman 
dedicados a 50 mulheres, cada uma delas evocando milhares de 
mulheres que todos os anos sofrem de violência.

Diana Bernardes, Teatro da Transformação

O GAVVD funciona de segunda a sexta-feira, na Escola Adães Bermudes 

(junto às Finanças de Alcobaça), das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30

Co-financiado:
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Alcobaça na linha da frente da produção cultural

Em fevereiro de 2018, o Município formalizou o seu apoio à candidatura de Leiria a Capital Europeia da 
Cultura assinando, juntamente com outras 26 autarquias, o manifesto para a criação da Rede Cultura 2027, 
uma estrutura de promoção da partilha de criações e recursos artísticos e culturais.
Com a constituição desta Rede, a candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 passa a dispor da um 
amplo quadro colaborativo entre estruturas e instituições.
A histórica experiência cultural e dinamização de projetos de natureza cultural será “seguramente uma mais 
valia para esta candidatura que, por sua vez, trará dividendos em termos de prestígio e projeção interna-
cional a todo este território. “Tudo faremos para que esta candidatura tenha sucesso”, afirma o Presidente 
da Autarquia. 
A primeira reunião da Rede teve lugar em Alcobaça, a 18 de fevereiro, na Biblioteca Municipal, à qual 
aderiram cerca de 100 agentes culturais locais, desde associações, artistas individuais, representantes de 
projetos e iniciativas, diretores de museus e técnicos municipais.
Na sua intervenção, a Vereadora da Cultura, sublinhou “o importante papel do Município na promoção do 
diálogo entre os agentes locais para que Alcobaça deixe a sua marca nesta candidatura. Temos os meios, 
temos a experiência, temos o conhecimento e temos a massa cinzenta.”

Projetos & Iniciativas

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO 
75 ANOS DE VIDA – 15 ANOS NA VANGUARDA
Nos próximos meses de novembro e dezembro, o Cine-Teatro 
de Alcobaça João D’Oliva Monteiro (CTA) terá dois motivos 
para uma grande celebração já que assinalam-se os 75 anos da 
sua edificação original e 15 anos da sua reabertura.
Considerado um dos mais belos do país, o CTA foi inaugurado 
em dezembro de 1944, sendo uma das obras mais relevantes 
na carreira do arquiteto suíço Ernesto Korrodi e do seu filho 
Camilo Korrodi.
Se a feição arquitetónica do edifício conjuga harmoniosamente 
vários estilos e períodos, deve-o igualmente à influência do filho 
Camilo Korrodi que combinou as novas correntes da época, a 
Arte Deco e o Modernismo, com a Arte Nova, estilo cultivado 
pelo pai.
Em 1998 a Câmara Municipal adquiriu o edifício com o objeti-
vo de proceder à sua recuperação.  A 12 de novembro de 2004, 
o CTA reabriu as suas portas ao público após uma profunda re-
modelação do edifício que, desde então, tem sido um símbolo 
maior da merecida reputação de Alcobaça como um concelho 
onde a cultura é vivida e sentida de uma forma muito particular.
Desde a reabertura, mais de 300 mil espetadores aplaudiram 
concertos musicais de artistas locais, nacionais e internacionais, 
acolheu diversas companhias de dança e de teatro, músicos e 
grupos musicais, foi ainda palco de cerimónias de homenagem, 
galas desportivas e civis.

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO
BENEDITA COMO VILA DE CULTURA
Em fevereiro de 2016, a Câmara Municipal e o Instituto Nossa 
Senhora da Encarnação celebraram um protocolo de utilização 
do Centro Cultural Gonçalves Sapinho (CCGS) para espetácu-
los organizados ou promovidos pelo Município. Desde então, 
o CCGS tem sido um verdadeiro polo de dinamização cultural 
na vila da Benedita, descentralizando o acesso a espetáculos 
para o sul do concelho. Eventos como o Festival “Ao Teatro!”, 
o Mês da Juventude, assim como os concertos de Luísa Sobral  
Luís Represas foram algumas das iniciativas de maior destaque 
realizadas ao abrigo deste protocolo.

MÊS DA JUVENTUDE  
Entre março e abril, o Município realizou pelo 2º ano consecu-
tivo o Mês da Juventude, um programa dedicado à dinamização 
cultural e social junto dos mais jovens.
A iniciativa incluiu sessões de cinema, concertos musicais, stan-
d-up comedy, entre outros. Carlão, Cecília Krull, Luís Franco 
Bastos, Mr. Gallini e Ghost Hunt, a banda Capitão Fausto, o 
20º aniversário da Orquestra Ligeira Juvenil do Bárrio e a apre-
sentação de “Diamantino”, filme premiado na edição de 2018 
do Festival de Cannes, foram algumas das atividades que se 
realizaram este ano. As atividades do festival realizaram-se em 
locais como Cine-Teatro de Alcobaça, Centro Cultural Gonçal-
ves Sapinho (Benedita) e a Granja de Cister. 

Rede Cultura 2017
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COMPANHIAS DE RENOME INTERNACIONAL
A companhia S. A. Marionetas – Teatro & Bonecos (SAM), 
fundada em 1997, é uma estrutura profissional de criação em 
teatro de marionetas composta por autores, construtores e ma-
rionetistas que produzem originais e em português, com o ob-
jetivo de promover e divulgar o teatro de marionetas. O seu 
trabalho passa pela investigação e a procura de novas soluções 
estéticas, bem como a preservação da tradição popular portu-
guesa através da pesquisa e continuidade na realização do Tea-
tro D. Roberto. 
Em 2017, a companhia respondeu com mestria ao desafio do 
Município cometendo a verdadeira proeza de juntar na envol-
vente do Mosteiro de Alcobaça dezenas de milhares espetado-
res para assistir ao espetáculo de teatro comunitário “Lúmen – 
Uma História de Amor” que irá ficar para sempre na memória. 
A SAM é uma companhia multipremiada pelas mais diversas 
entidades internacionais e são os responsáveis pela organização 
do festival Marionetas na Cidade que este ano realiza a sua 22ª 
edição consecutiva.

AO TEATRO! FESTIVAL
Ao fim de 6 edições consecutivas, o “Ao Teatro! Festival” conso-
lidou, no passado mês de março, a sua missão original de trazer 
ao concelho de Alcobaça espetáculos de teatro, produzidos por 
companhias profissionais e amadoras, possibilitando a formação 
de públicos e de criadores amadores, e convidando a comuni-
dade local à fruição cultural e artística de qualidade. 
Com propostas como “Hamlet” de Shakespeare (pela compa-
nhia Chapitô) ou “Antes a Morte que Tal Sorte”, adaptação 
da obra de José Saramago “As Intermitências da Morte” (pela 
companhia da Benedita Gambuzinos com 1 Pé de Fora), o “Ao 
Teatro! Festival” cumpriu, uma vez mais, “fazer da Cultura um 
fator de dinamização e desenvolvimento do território. O Tea-
tro e a Cultura em geral são instrumentos de formação cívica 
que devem ser valorizados. A aposta feita pelo Município neste 
projeto é demonstrativa da valorização destes instrumentos que 
queremos promover”, afirma a Vereadora da Cultura.

BOOKS&MOVIES
FESTIVAL LITERÁRIO E DE CINEMA DE ALCOBAÇA
O  BOOKS & MOVIES, cuja 6ª edição se realizará de 13 a 20 de 
outubro, promove a interação entre o público e os agentes cul-
turais, fomentando o diálogo entre a comunidade e os artistas. 
A programação é pensada para toda a comunidade incluindo as 
escola, onde os alunos podem apreciar diversas formas de ex-
pressão artística numa prespectiva de complementaridade dos 
programas lectivos. Os espetáculos, os filmes, peças de teatro, 
as exposições e os autores que por cá passam trazem consigo a 
semente da Cultura.

CISTERMÚSICA
Sob o mote “Um clássico para todos”, o Cistermúsica preten-
de aproximar o grande público da música erudita. Na sua 27.ª 
edição, a realizar entre 28 de junho e 28 de julho deste ano, 
o festival procura dar alguns dos melhores exemplos de como 

pode ser ténue a fronteira entre “erudito” e “popular”. Haverá 
música mais popular que uma ária do Trovador ou uma valsa de 
Strauss? Por que razão Chostakovitch e Poulenc são dois dos 
compositores mais apreciados do século XX? Ser compreensível 
sem cair na banalidade faz parte da música clássica, porque não 
há nada que cative mais do que reconhecer aquilo que se ouve.

GRAVÍSSIMO
O Gravíssimo! é um Festival Internacional de Metais Graves, 
que este ano se realiza entre 26 e 30 de agosto, sob a direção 
artística dos músicos Sérgio Carolino (tuba) e Hugo Assun-
ção (trombone), que visa mostrar a nobreza e a versatilidade 
destes instrumentos, nos vários estilos de música. Realizado 
anualmente, na última semana de agosto, o festival agrega um 
número significativo de participantes, nacionais e internacio-
nais, provenientes dos mais diversos backgrounds culturais e 
artísticos. Ao longo dessa semana promove-se a aprendizagem 
através da partilha de experiências entre todos e com os artistas 
e professores convidados, reconhecidos internacionalmente.

RANCHOS FOLCLÓRICOS
As associações e ranchos folclóricos do concelho são uma mar-
ca indelével da sua história e das suas ricas tradições. Eventos 
como o Festival de Folclore Concelhio, a Recriação do Merca-
do do Século XIX, ou a Feira de São Simão ilustram bem a forte 
aposta do Município na recuperação e dinamização das raízes 
folclóricas do território de Alcobaça.

ORQUESTRAS FILARMÓNICAS 
Alcobaça é reconhecida como uma “terra de músicos” muitos 
com provas dadas no panorama nacional e internacional. Nes-
te contexto, o trabalho das Orquestras Filarmónicas, algumas 
delas centenárias, espalhadas de norte a sul do concelho tem 
sido determinante para a formação musical e cívica de gera-
ções. São frequentes as situações de famílias onde avós, pais 
e filhos fazem um percurso de formação musical na orquestra 
filarmónica da sua freguesia. A Sociedade Filarmónica Vestia-
riense “Monsenhor José Cacella” (Vestiaria), Orquestra Ligeira 
e Juvenil do Bárrio, Sociedade Filarmónica Maiorguense ou a 
Orquestra Típica e Coral de Alcobaça são alguns exemplos de 
associações que viajam pelo país e pelo estrangeiro, assumindo-
-se como verdadeiros embaixadores desta região.

PERCURSOS TURÍSTICOS NO CONCELHO
• Por Aljubarrota com Brites de Almeida
• São Martinho do Porto, Para Lá da Praia
• Mosteiro de Coz
• Alcobaça – Dê Lugar ao Amor
• Museu Monográfico do Bárrio e Villa Romana de Parreitas

(O Município promove visitas guiadas a grupos, escolas e Uni-
versidades Seniores mediante marcação prévia - mais informa-
ções pelo tel. 262 580 800 | E-mail: servico.educativo@cm-al-
cobaca.pt)
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Nos últimos 20 anos assistimos à afirmação de Alcobaça como 
a Cidade dos Doces Conventuais, o que para a nossa terra tem 
um sabor muito especial. São 20 anos a valorizar e a promover 
um património único e distintivo. 
A Mostra Internacional de Doces e Licores provou ser capaz de 
gerar dinâmicas positivas em termos turísticos e económicos na 
região, fortalecendo a Marca Alcobaça.
O Mosteiro de Alcobaça, Património Cultural e Monumental 
com o selo da UNESCO é o coração desta nossa identidade, 
destes sabores genuínos e autênticos, que percorrem todo o 
concelho, doces e licores, vinhos e fruta, arte e património, um 
enorme legado dos monges e das monjas de Cister que durante 
oito séculos permaneceram e marcaram neste vasto território 
(os antigos Coutos do Mosteiro de Alcobaça).
Para a celebração da vigésima edição, o Mosteiro de Alcoba-
ça recebeu um espetáculo de vídeo mapping monumental que 
transformou os 200 metros da sua fachada histórica num livro 
de receitas encantado.
O espetáculo contou com a colaboração da comunidade alcoba-
cense através da  Academia de Dança de Alcobaça e da Socie-
dade Filarmónica Vestiariense “Monsenhor José Cacella”.

Celebrar os 20 anos de carreira em 2015 foi, concerteza, 
um marco importante nas vossas carreiras, mas entre-
tanto já editaram mais 2 álbuns e cimentaram a vossa 
projeção internacional com esta parceria com o produtor 
Brian Eno. O que é que falta fazer?
Falta-nos fazer sempre o melhor disco das nossas vidas. O Ve-
rão é o nosso melhor disco feito até hoje, mas continuamos 
sempre à procura de melhor.
Continuamos a ser uma banda completamente independente e 
a traçar os caminhos que escolhemos, a pressão e os objetivos 
continuam a ser impostos por nós próprios, bem como as metas 
que queremos alcançar.
A experiência com o Brian Eno, que começou no Altar e vol-
tou-se a repetir no Verão, foi um sonho tornado realidade. Es-
tamos a falar do melhor produtor “Pop” do mundo. Abriu-nos 
algumas portas. Fomos a primeira banda portuguesa a entrar 
numa lista da BBC 6, mas o mais importante foi a relação pes-
soal e de amizade que se criou com ele. É uma pessoa extrema-
mente inteligente e culta, aprendemos muito como músicos e 
como pessoas.
Ao longo destes 25 anos houve muitos altos e baixos, o saldo é 
muito positivo. Tenho muito orgulho no nosso percurso.
A maneira como as pessoas consomem música mudou muito e 
nós temos observado essa mudança com atenção, não deixando 
que influencie a nossa música.
Continuamos a acordar motivados para fazer música e a que-
rermos mostra-la ao maior numero de pessoas possível.

Sendo este álbum chamado “Verão”, estamos perante 
uma sequela de “Primavera”?
Sim, sem dúvida. O Primavera foi um disco muito especial. O 
Nuno já tinha o disco todo idealizado quando nos propôs fazê-lo.
Foi gravado em 12 dias no CCB. Coincidiu com a gravidez da 
Sónia, um momento único na sua vida e que trouxe uma carga 
emocional elevada para o disco. O conceito baseava-se no preto 
e branco.
O Verão é um disco em tons de azul, num conceito de um verão 
quente, solitário e longe da beira-mar e das festividades. Um 
verão mais introspectivo.

Alcobaça - Cidade dos Doces Conventuais

The Gift

Na XX Mostra Internacional de Doces & Licores Conventuais que teve 

lugar no Mosteiro de Alcobaça de 15 a 18 de novembro de 2018 foram 

vários os vencedores:

CONCURSO MELHOR DOCE CONVENTUAL

3 MENÇÕES HONROSAS: 

“AMOR MEU” - ATELIER DO DOCE, LDA (ALCOBAÇA); 

“BARRIGA DE FREIRA” - PASTELARIA ALCÔA (ALCOBAÇA); 

“PÃO DE LÓ DE OVAR” - OPORTUNE TEMPORE UNIP., LDA (OVAR).

CONCURSO MELHOR COMPOTA 

“FIGO COM VINHO DO PORTO” - MONJAS CISTERCIENSES (RIO CALDO)

CONCURSO MELHOR DLICOR CONVENTUAL

1º PRÉMIO: 

“LICOR DE SINGEVERGA 30 % VOL.” - MOST. DE SINGEVERGA (SANTO TIRSO)

MENÇÃO HONROSA:

“LICOR DE FRAMBOESA” - LICORES ABBATIALE (ALCOBAÇA)

XX Mostra Internacional de Doces&Licores Conventuais

Entrevista

Milhares de espetadores assistiram a este enorme espetáculo: 
um grande livro mágico de receitas, enriquecido com patrimó-
nio artístico e gastronómico dos Mosteiros de Coz e de Alcoba-
ça, no qual os ingredientes e utensílios ganharam vida. 

Falta-nos fazer 
sempre o melhor 
disco das nossas 
vidas

No passado mês de maio, os The Gift apre-
sentaram em dose dupla, no Cine-Teatro 
de Alcobaça João D’Oliva Monteiro, o 
novo álbum “Verão”, o nono da carreira 
discográfica de uma das maiores bandas 
nacionais de sempre. Em conversa com o 
guitarrista Miguel Ribeiro, a banda mos-
tra-se orgulhosa das conquistas do passa-
do, mas consciente dos desafios do futuro 
os quais encaram com ambição.

Foi um regresso a casa. Já há muito que não gravávamos tão 
perto do nosso mosteiro com as torres a servirem de inspiração. 
No nosso processo de gravação passamos sempre por Alcobaça, 
onde temos o nosso estúdio, neste caso foi quase todo gravado 
cá, com algumas viagens a Londres para gravarmos as cordas e 
ter os encontros com o Brian.
Pode ser que ainda surjam o Outono e o Inverno.

Quem eram os The Gift em 1994 e quem são os The Gift 
agora?
Continuamos a ser as mesmas quatro pessoas apaixonadas por 
música. A maneira de trabalhar continua igual, passa tudo por 
nós. Temos uma equipa maior que nos ajuda.
Temos mais idade, mais experiência, filhos e sobrinhos, mas a 
nossa maneira de estar na música continua a mesma.

Como olham para o atual panorâma musical do concelho? 
O nosso concelho sempre foi muito ativo em relação a bandas 
dos mais variados estilos. Há algo de especial por aqui. Conti-
nuamos a ter projetos emergentes e com qualidade, prova disso 
são os três projectos  que ganharam o EDP Live Bands - Cava-
liers of Fun, Plastic People e Churky -  um dos mais conceitua-
dos concursos de música atuais. Talvez as bandas se inspirem 
umas nas outras e sirva de fomento.
Alcobaça sempre foi terra de músicos e de bandas. Tivemos a 
sorte de nos anos 90 termos um dos mais respeitados concursos 
de música do País no Bar Ben.

“
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Desporto Comunitário 
promoção da qualidade de vida

A política de promoção da prática desportiva por parte do Muni-
cípio rege-se sobretudo pela procura do envolvimento da comu-
nidade em atividades desportivas onde os valores do convívio, da 
partilha, da saúde, do bem-estar e do ambiente são essenciais.
A Caminhada do 25 de Abril, assim como as diversas caminha-
das realizadas em várias freguesias, no âmbito do Dia Mundial 
da Atividade Física (6 de abril), nos primeiros meses deste ano, 
ficam marcadas pela significativa adesão de participantes, o que 
é bastante revelador da apetência dos munícipes por este tipo 
de iniciativas. Este ano, a Câmara assumiu uma nova política 
de redução do uso de garrafas de plástico neste tipo de even-
tos. Apelando aos participantes a utilização da própria garrafa 
de água e promovendo-se também a distribuição de garrafas 
reutilizáveis e recicláveis que podem ser reabastecidas através 
de garrafões com dispensadores, torneiras ou fontes. O obje-
tivo desta medida é a redução progressiva do uso de plástico 
até à sua total eliminação no calendário de eventos desportivos 
até 2020. Pretende-se sensibilizar as pessoas para um problema 
real de sustentabilidade ambiental, que se está a agravar a um 
ritmo alarmante.

VERÃO DESPORTIVO NAS PRAIAS
A larga costa marítima do concelho apresenta características úni-
cas e excelentes para prática de diversas modalidades como o surf, 
o bodyboard, o parapente e a pesca desportiva em praias como 
Água de Madeiros, Gralha, Polvoeira, Falca e Paredes da Vitória.
Em São Martinho do Porto aposta-se cada vez mais no Padle, 
sendo a autarquia promotora e organizadora de competições 
oficiais realizadas no belo cenário da baía.
No dia 6 de julho, a Associação de Stand Up Paddle Portugal 
(ASUPP), a Central SUP de Madrid, a Federação Portuguesa 
de SURF e a Federação Espanhola de SURFING vão organi-
zar em conjunto com a Câmara Municipal e a junta de Fregue-
sia de São Martinho do Porto, a 1ª taça Ibérica de SUP Race 
por equipas. Na mesma data e na mesma prova, decorrerá a 2 ª 
edição da Taça de Portugal de SUP Race por equipas.
O stand up paddle é uma modalidade em franco crescimento do 
número de praticantes em todo o país, com particular destaque 
para a baía de São Martinho do Porto que, com as suas caracte-
rísticas únicas, oferece as melhores condições para a sua prática.
Nos dias 26 para 27 de julho realiza-se a 14ª edição do Beach 24h 
Spinning Tour. São 24 horas, 250 bicicletas, 1300 participantes 
e mais de 20 nacionalidades representadas numa prova que ga-
nhou dimensão global. Tendo como pano de fundo a magnífica 
baía de S. Martinho do Porto,  esta prova única para partici-
pantes e espectadores permite assistir a centenas de atletas com 
uma missão: não dar descanso aos pedais durante 24 horas.

Projetos & Iniciativas

4ª EDIÇÃO GALA DO DESPORTO 
Pelo 4º ano consecutivo, o Município realizou, no Cine-Teatro 
de Alcobaça, a Gala do Desporto, um evento concebido para 
relevar e celebrar os atletas e associações desportivas do conce-
lho que mais se destacaram durante a época desportiva transata 
(2017-2018 / ano civil de 2018). Foram atribuídos 24 prémios 
a atletas e associações desportivas do concelho praticantes de 
9 modalidades distintas: hóquei em patins, dança desportiva, 
atletismo, BTT, triatlo, futsal, patinagem artística, futebol e an-
debol adaptado.
A cerimónia proporcionou “um momento de justo e devido 
reconhecimento por todo o valioso trabalho desportivo, social 
e de formação cívica que as coletividades e atletas individuais 
desenvolvem ao longo dos anos. Todos eles constituem um bom 
exemplo a seguir pelos nossos jovens e merecem ser distingui-
dos por toda a comunidade”, afirma o Presidente da Câmara.
A Gala do Desporto é uma organização da Câmara Municipal 
com o apoio dos meios de comunicação social locais que com-
põe o júri e que são os principais divulgadores do desporto con-
celhio: Região de Cister, Tinta Fresca, Benedita FM, Pataias à 
Letra, Cister FM e O Alcoa.

CONFIRA OS VENCEDORES
DA 4ª GALA DO DESPORTO:

Atleta Formação Masculino

Lucas Honório Santos 

Rafael Carreira 

Atleta Formação Feminino 

Inês Carreira

Anna Karapchuck

Atleta Sénior Masculino 

André Filipe

João Simões

Atleta Sénior Feminino

Melanie Santos

Rita Lopes

Rute Lopes

Sandra Coelho

Equipa de Formação Masculina 

C.C.R.D. Burinhosa

Equipa Formação Feminino

C.R.P. Ribafria

Equipa Sénior Masculina 

A.B.C.D. Beneditense

Revelação do Ano 

Tiago Pereira

Patrícia Ribeiro

Treinador do Ano 

Nuno Teles de Sousa

Treinadora do Ano

Inês Mateus

Desporto Adaptado

João Pedro

Inês Leão

Mérito Desportivo

União Desportiva de Turquel

Prémio Carreira

Rui Santos “Batuto”

Miguel Pinheiro

Dirigente

João Camacho

Desporto Sénior

Casimira Romão
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Qualidade de vida através de 
uma Alimentação Saudável

As autarquias têm vindo, gradualmente, a assumir responsabilidades, competências legais e capacidade 
técnica para adotar um papel central no combate à obesidade infantil e à promoção de uma alimentação 
saudável junto da comunidade.
Diariamente, a Câmara Municipal pauta por garantir refeições saudáveis, nutricionalmente equilibradas, 
apetecíveis, seguras e de qualidade às crianças do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico. Em paralelo 
desenvolve vários projetos e iniciativas complementando e ajudando os encarregados de educação e a 
comunidade em geral a dar continuidade a esse trabalho. Os hábitos alimentares inadequados são um 
dos principais fatores de risco para a mortalidade precoce sendo a obesidade um importante problema 
de saúde pública.
A importância da educação para a saúde torna-se mais relevante, à medida que compreendemos que os 
problemas mais sérios de saúde estão ligados ao estilo de vida e aos comportamentos adotados ao longo 
da vida. 
Conhecer bem os alimentos, a sua origem, escolher qualidade alimentar, preferir os alimentos dos produ-
tores locais, da época, dieta mediterrânica são alguns dos pontos que se focam nas atividades educativas 
junto da comunidade, eis alguns exemplos do trabalho do último ano desenvolvido pela autarquia.

Projetos & Iniciativas

LANCHE GRATUITO
1725 ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Desde o ano letivo de 2009/2010 que o Município aderiu o pro-
grama Regime de Fruta Escolar, atualmente designado de “Regi-
me Escolar”, nas escolas do 1º ciclo do ensino básico do concelho, 
no qual são distribuídas duas peças de fruta e hortícolas semanais, 
durante 30 semanas, a todas as crianças do 1º ciclo, entre os meses 
de outubro e junho. No entanto, e de forma a aumentar o estímu-
lo ao consumo da fruta e contribuir para a melhoria dos lanches 
escolares, este ano letivo 2018/2019, para além das 2 distribuições 
já garantidas assegura ainda mais 3 distribuições sendo que neste 
momento todas as crianças do 1º ciclo do Ensino Básico recebem 
todos os dias fruta e hortícolas gratuitamente.

ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS 
NO MOMENTO DAS REFEIÇÕES 
Em todas as escolas estimulando-os, através de várias técnicas, ao 
consumo de determinados alimentos que habitualmente rejeitam 
(educação alimentar em ambiente de refeitório) é feito ativamen-
te pela nutricionista e pelo pessoal docente e não docente.

“COMER BEM É SER FIXE!!” 
5 TURMAS – 99 ALUNOS
Este projeto promove comportamentos positivos  em relação à 
alimentação através do incentivo à adoção de hábitos alimentares 
e um estilo de vida saudável junto dos alunos, encarregados de 
educação, professores e pessoal não docente. A intervenção in-
cide desde a origem dos alimentos, conhecimento dos alimentos 
em si, as bases de uma alimentação saudável e sustentável; ali-
mentação numa vertente cultural, criação de receitas saudáveis as 
quais integram as ementas das refeições escolares. 
Numa segunda fase e com o conhecimento adquirido mais “enrai-
zado” os intervenientes têm como missão “educar” os seus pares, 
partilhando informação com a comunidade geral, escola, colegas, 
encarregados de educação, professores e pessoal não docente, 
através do desenvolvimento de material informativo/educativo, 
tornando-se em “Embaixadores da Alimentação Saudável”.
Este projeto teve início no ano letivo 2017/2018 com 5 turmas do 
1º ano do 1º ciclo do ensino básico e acompanhará este mesmo 
grupo de alunos até ao seu 4º ano de escolaridade.

“À MESA COM SAÚDE” 
42 TURMAS - 794 ALUNOS
O Projeto “À mesa com saúde” visa sensibilizar para a adoção de 
hábitos alimentares saudáveis em prol de uma vida saudável, co-
nhecer os conceitos base de uma alimentação saudável, esclarecer 
como fazer e preparar refeições saudáveis, podendo abordar-se 
várias temáticas associadas à alimentação. Trata-se de um projeto 
bastante flexível permitindo aos professores e também, comuni-
dade em geral, escolher a temática que pretendem explorar com 
os seus alunos.
Este projeto destina-se aos alunos do pré-escolar, 1º,2,º3º ciclo do 
ensino básico, ensino secundário e comunidade em geral.

“HERÓIS DA FRUTA – LANCHE ESCOLAR SAUDÁVEL” 
7 TURMAS – 122 ALUNOS
Iniciativa promovida pela Associação Portuguesa Contra a Obe-
sidade Infantil (APCOI), à qual o Município se associou como 
parceiro há 5 anos, que visa motivar as crianças para a ingestão 
diária de fruta no lanche escolar.

“ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM IDADE ESCOLAR”
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO -200 PARTICIPANTES
Ação que visa sensibilizar a população para a importância da ado-
ção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância em prol de 
uma vida saudável e prevenção de obesidade infantil.

COMUNIDADE GERAL
A rubrica “Books & Cooking” inserida no BOOKS & MOVIES 
– Festival Literário e de Cinema de Alcobaça visa trazer diversas 
individualidades que trabalham ativamente na promoção de um 
estilo de vida saudável. Em outubro passado, mais de 300 pessoas 
assistiram às apresentações dos convidados que partilharam o 
seu conhecimento e contributo para a informação correta a nível 
de alimentação saudável, sustentável e de promoção de produtos 
locais. Uma ação que envolve o trabalho conjunto entre adultos e 
crianças: “Ao Estilo da Macrobiótica – Remédios Caseiros”, com 
Rosalina Silva; “Doces sem pecado”, com Joana Mendes; “Li-
vros e filmes que nunca provei” com o chef Ricardo Raimundo; 
“Alternativas Saudáveis para pais e crianças” com o Chef Nuno 
Queiroz Ribeiro e a “A pitada do Pai” com Rui Marques.
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Município pioneiro no
transporte urbano gratuito

A 1 de março deste ano, o CHITA tornou-se no primeiro servi-
ço municipal de transportes urbanos gratuito a nivel nacional, 
através de uma política social inovadora. 
A concessão do serviço, à Rodoviária do Oeste, mantém os 
moldes anteriores, nomeadamente o percurso, os horários e a 
bilhética praticada, sendo esta agora desprovida de qualquer 
custo para o utilizador. 
Este projeto “integra uma estratégia de mobilidade mais ampla 
que irá culminar na substituição do atual autocarro por um elé-
trico e ambientalmente sustentável. Temos a expetativa de que o 
próximo contrato de concessão, em 2021, irá refletir esta aposta 
pioneira”, salienta o Presidente da Câmara. 
Com uma média mensal de 3000 utilizadores, essencial-
mente seniores, o Município abdica agora da receita passando 
uma mensagem para a população de que vale a pena incluir o 
serviço de transporte urbano em Alcobaça na gestão do dia-a-
-dia. O recurso aos transportes públicos é uma atitude de maior 
consciência ambiental.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) tomou 
uma medida de apoio à redução de passes sociais, no âmbito da 
iniciativa governamental “Programa de Apoio à Redução Tari-
fária nos Transportes Públicos” (PART). 
A OesteCIM decidiu implementar o seguinte modelo de siste-
ma de transportes:
• Passe Municipal - nas deslocações dentro do perímetro de 
cada município, não há títulos superiores a 30€, ou seja: os tí-
tulos de valor superior são subvencionados. Estima-se que os 
beneficiários desta medida poupem, em média, cerca de 230€ 
por ano. 
• Passe Oeste - Nas deslocações dentro do território da Oeste 
CIM não há títulos de valor superior a 40€, aplicando-se o mesmo 

OESTECIM implementa medidas 
de redução dos passes sociais

princípio das deslocações municipais. Estima-se que os benefi-
ciários desta medida poupem, em média, cerca de 400€ por ano. 
• Nas ligações inter-regionais, em concreto aos concelhos da 
AML, da Lezíria do Tejo e à Região de Leiria, é garantido um 
desconto de 30%, sendo que a Oeste CIM não financia títulos 
para valores abaixo dos 40€. Estima-se que os beneficiários des-
ta medida poupem, em média, acima de 450€ por ano. 
• Em estreita interação com a CP, são ainda financiados, aten-
dendo aos mesmos princípios, os utilizadores do comboio. 
• Desenho de um Passe Social + Oeste que se traduza num 
desconto suplementar, calculado em função do rendimento do 
agregado/indivíduo, para avaliação de operacionalização no de-
curso do 2.º Semestre do corrente ano. 

A Câmara Municipal e a Rodoviária do Tejo criaram, 
a 22 de abril de 2014, um novo conceito para os 
transportes urbanos de Alcobaça, o CHITA. O nome 
alia uma imagem de marca de Alcobaça a um ser-
viço de transporte que promove a acessibilidade, a 
comodidade e a proximidade com o cidadão.

Projetos & Iniciativas

Mais vigilância. Mais segurança.

NOVAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTES
A Câmara Municipal assinou em abril, juntamente com outras en-
tidades, um protocolo para a constituição de Equipas de Interven-
ção Permanente, no seio dos Corpos de Bombeiros do concelho.
A assinatura decorreu na sala Polivalente do Município de Mon-
forte, tendo o protocolo, no caso particular do Município de Al-
cobaça, sido assinado pela Autoridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil e as Associações Humanitárias dos Bombeiros 
Voluntários da Benedita, Pataias e São Martinho do Porto. 
A EIP da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Alcobaça está em funcionamento há cerca de 10 anos, pelo 
que a partir de agora todas as quatro corporações de bombeiros 
do concelho estão dotadas desta valência. Com esta disponi-
bilidade, fica garantido um reforço na prontidão e resposta às 
ocorrências que impliquem intervenções no socorro e defesa 
de pessoas e bens, em todo o território municipal.
Será criada uma EIP, cada uma composta por 5 Bombeiros, nas 
três corporações de bombeiros do concelho de Alcobaça que 
assinaram este protocolo. Os bombeiros serão recrutados atra-
vés de concurso interno nos respetivos Corpos de Bombeiros.
Para o Presidente da Câmara Municipal, “estas equipas estarão 
dotadas de meios de socorro e auxílio para que seja possível 
uma vigilância mais eficaz em todo o território, reforçando des-
te modo os índices de segurança do concelho”.

SAPADORES DA OESTECIM EM ATUAÇÃO NO IC2
A Comunidade Intermunicipal do Oeste destacou, para o con-
celho de Alcobaça, uma equipa de sapadores florestais que está 
a realizar um conjunto de operações de limpeza de terrenos 
como forma de cumprimento das atuais diretrizes em matéria 
de prevenção contra os incêndios. Trata-se da primeira iniciati-
va da OesteCIM no sentido de se dotar de meios e de recursos 
humanos próprios para a prevenção contra os incêndios.
Os trabalhos desenvolvem-se ao longo do IC2, nas quatro fregue-
sias do concelho (Évora de Alcobaça, Benedita, Turquel e Alju-
barrota) previamente identificadas como prioritárias pelo Insti-
tuto da Conservação da Natureza e das Florestas. Este trabalho 
será feito em regime de permanência ao longo dos próximos anos.
“Este é uma iniciativa importante por parte da OesteCIM no sen-
tido de garantir a limpeza de terrenos naquela faixa do concelho. 
A Câmara Municipal tem também um protocolo com a Associa-
ção de Produtores Florestais dos Concelhos de Alcobaça e Naza-
ré, no âmbito do qual, à semelhança do ano passado, irá proceder 
à contratação pública de meios para realizar estes trabalhos de 
limpeza nas restantes freguesias do concelho que também ne-
cessitam de apoio a este nível”, explica o presidente da Câmara.
Estão atualmente criadas três equipas de sapadores florestais a 
atuar na região Oeste, estando a de Alcobaça sedeada nas insta-
lações do Sport União Alfeizerense, na freguesia de Alfeizerão.
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Educação Ambiental
Sustentabilidade e promoção de valores

A Educação Ambiental é um trabalho constante, pleno de desafios, com o qual se pretende uma mudança 
de hábitos e comportamentos.
O pelouro do Ambiente da Câmara Municipal promove, anualmente, diversas atividades, principalmente 
nas escolas, que privilegiam a promoção de valores que garantam a sustentabilidade do planeta Terra, em 
termos económicos, ambientais e sociais.
Os alunos aprendem a utilizar o conhecimento, a adquirir a necessária literacia científica para formularem 
e debaterem os seus argumentos e concretizando mudanças de comportamento.
Neste ano letivo, a palavra de ordem foi REDUZIR: reduzir o consumo, para reduzir o impacto ambiental do 
lixo e do desperdício.

Projetos & Iniciativas

ATIVIDADES NO ÂMBITO DA POLÍTICA DOS 3 R’S
8000 PARTICIPANTES
Reduzir | Reutilizar | Reciclar
Atividades lúdico-pedagógicas que servem como ponto de parti-
da, ou como exemplo prático, de um trabalho contínuo realizado 
na escola. Aprende-se a importância de: Reduzir o consumo; 
Diminuir o impacto ambiental; Encontrar formas mais sustentá-
veis de viver; Conservar a biodiversidade local; Reutilização dos 
resíduos; Evitar desperdícios alimentares e Reciclar.
Outras atividades: Workshop – Refeições com sobras de alimen-
tos, tema: “Não desperdice nada, use o que tem na cozinha”; 
“Sabia que…”;  “Faça você mesmo”; Reutilizar com estilo - ofi-
cina de reutilização; Separar para reciclar; campanha “Troca de 
papel por plantas”- Comemoração do Dia Mundial da Árvore, 
da Floresta e da Agricultura; Compostar outra forma de reciclar; 
Lixo Culpado; Valorsul Escolas 3 R, Separar para Valorizar!

PROGRAMA ECO-ESCOLAS
3800 PARTICIPANTES
Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for 
Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 
1996, pela ABAE. Desenvolve-se atualmente em 67 países. Em 
Portugal participam mais de 1500 escolas e 650.000 estudantes, 
em 230 municípios.
A validação da qualidade do trabalho desenvolvido traduz-se na 
atribuição simbólica de uma bandeira verde Eco-Escolas.
Há 14 anos que somos parceiros do programa ECO-ESCO-
LAS, envolvendo até à data 3800 alunos. Este ano letivo estão 
inscritas 11 estabelecimentos de ensino e 1 IPSS:
Externato Cooperativo da Benedita; EB2 da Benedita; EB2,3 
Frei Estevão Martins; EB2,3 de Pataias; EB2,3 /S de São Mar-
tinho do Porto; EB2,3 D. Pedro I; EB1 de Maiorga; EB1 de 
Évora de Alcobaça; Centro Escolar de Alcobaça; EB1/JI de 
Carvalhal de Aljubarrota; EB1/JI de Ardido e Centro Social e 
Paroquial do Bárrio.
A metodologia, inspirada nos princípios da Agenda 21 local, visa 
promover uma cidadania responsável e garantir a participação 
das crianças e jovens na tomada de decisões mais sustentáveis.

CINEMA ECO
533 PARTICIPANTES
Neste projeto educativo pretende-se sensibilizar para questões 
ambientais através de documentários, filmes e e curtas-metra-
gens com a chancela do Festival de Cinema Eco de Seia.
No último ano as escolas puderam participar nas sessões promo-
vidas no Books & Movies e no Mês da Juventude (março/abril). 
Na 5ª edição do BOOKS & Movies – Festival Literário e de 
Cinema de Alcobaça -  13 a  20 de outubro de 2019 -  o Cinema 
Eco estará de volta!

OCEANOS . LIMPEZA DE PRAIAS
2775 PARTICIPANTES
No último ano, foram várias as ações no âmbito da importância 
dos Oceanos e do lixo marinho (programa Coastwatch, Os Sus-
peitos do Costume, entre outras). 
Como exemplo, no dia 24 de novembro, na limpeza de praia, na 
praia da Légua, foram recolhidos 260 kg de lixo marinho com a 
ajuda de 20 voluntários.
Entre os voluntários estavam dois surfistas, um surfista austría-
co Alex Whippel e um surfista hawaiiano David Langer acom-
panhados por dois realizadores nazarenos que se encontravam a 
produzir uma reportagem para um canal de televisão austríaco.
Foram recolhidos cotonetes, tampas de plástico, redes de pes-
ca, embalagens de iogurtes, beatas, exemplos concretos do lixo 
que circula nos oceanos e que acaba por entrar na cadeia ali-
mentar dos peixes e, por sua vez, nos humanos.

BANDEIRA AZUL 2019
“Do Rio ao Mar sem Lixo” é o tema do programa de 2019.
Literacia marinha | Reutilização dos plásticos | Património am-
biental | Impactos do lixo marinho
Desde o final do ano passado, até à data, foram realizadas diver-
sas atividades no âmbito da candidatura à Bandeira Azul 2019, 
tais como o workshop “Faça você mesmo”;  a Palestra- Algas 
marinhas na alimentação humana: dos anti-virais aos gelados;  
a exposição fotográfica “Microplásticos nos nossos rios, mares 
e oceanos”; a palestra “Do rio ao mar sem lixo” (pela investi-
gadora Filipa Bessa, do MARE - Centro de Ciências do Mar e 
do Ambiente, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade de Coimbra, que decorreu no dia 28 de fevereiro) a 
exposição “Microplásticos, nos nossos rios, mares e oceanos”  
da autoria da investigadora Filipa Bessa, do MARE - Centro 
de Ciências do Mar e do Ambiente, da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Coimbra, inclui a fotografia 
“SeaPlasticSalt”, premiada no concurso mundial de fotografia 
da campanha CleanSeas, na categoria macro, promovida pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UN En-
vironment). 
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Deliberações APOIOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
PELO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14.06.2018
»CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL DA MAIORGA - €17.896,50 ( requalificação  do respetivo edifício sede);
»FREGUESIA DE BENEDITA - €50.000,00 (realização de obras no edifício denominado ‘Casa da Vila’);
»FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO - €20.000,00 (realização de obras de requalificação do 
respetivo edifício sede);
»FREGUESIA DE TURQUEL - €15.000,00 (aquisição de placas toponímicas) (sujeito a aprovação da 
Assembleia Municipal);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA – €30.000,00 (realização de obras diversas) 
(sujeito a aprovação da Assembleia Municipal);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES - €30.000,00 (realização de obras diversas) 
(sujeito a aprovação da Assembleia Municipal);
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO MARTINHO DO PORTO - 
€3.400,00.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12.07.2018
»FREGUESIA DE CELA - €42.416,55 (construção de um muro de suporte de terras) (sujeito a 
aprovação da Assembleia Municipal);
»FREGUESIA DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €9.182,13 (reparação trator utilizado nos trabalhos de 
limpeza) (sujeito a aprovação da Assembleia Municipal);
»CSE-CENTRO SOCIAL DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €3.000,00 (apoio no âmbito do 4º Passeio de 
Tratores – Rota da Maçã de Alcobaça’);
»ALCOBAÇA CLUBE DE CICLISMO - €25.000,00 (apoio no âmbito da realização do circuito de ciclismo 
de S. Bernardo;
»ALCOBAÇA CLUBE DE CICLISMO - €5.000,00 (apoio para a aquisição de viatura);
»ASSOCIAÇÃO ALCOBACENSE DE CULTURA E DESPORTO – €3.000,00 (apoio no âmbito da realização 
de torneio 3x3 em Hóquei em Patins);
»ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA NORTE DA VILA - €1.500,00 (realização, da 19ª edição “Taça 
Regional de XCO e Encontro Regional de Escolas Btt / 19º Btt Róódinhas”);
»CLUBE DE TÉNIS DE ALCOBAÇA -  €5.000,00 (Campeonato Nacional de Equipas Sub 18);
»GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DOS CANDEEIROS - €5.000,00 (no âmbito da  realização de de um 
torneio de Pool Português).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23.07.2018
»ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO ACIPRESTE – €20.000,00 (apoio no âmbito da 
realização de obras de requalificação e beneficiação das respetivas instalações);
»ASSOCIAÇÃO HÍPICA DE ALCOBAÇA – €15.000,00 (apoio no âmbito da realização do evento 
denominado ‘XIX Alcobaça Equestre’);
»ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DO CADOIÇO – €12.500,00 (apoio no âmbito da realização de obras do 
respetivo edifício sede);
»ASSOCIAÇÃO NORTE DA VILA - €3.000,00; (apoio no âmbito da realização da Maratona Solancis);
»CENTRO DE CULTURA RECREIO E DESPORTO DA BURINHOSA - €25.000,00 (apoio na realização de 
diversas obras, reparações e pinturas nas instalações da coletividade).
 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13.08.2018
»CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DO CASAL DA AREIA – €1.000,00 (realização dos respetivos 
festejos anuais);
»CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALFEIZERÃO – €3.000,00 (apoio no âmbito de intervenção técnica 
na caldeira de fornecimento de água quente);
»FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA DE COZ - €1.000,00 (encargos 
com a locação de uma tenda no âmbito da realização da ‘Festa em Honra de Santa Marta’);
»ASSOCIAÇÃO “OLÉ OLÉ ALFEIZERÃO” - €5.000,00 (apoio no âmbito da realização do evento 
denominado ‘Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário’ em Alfeizerão).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31.08.2018
»UNIVERSIDADE SENIOR DE BENEDITA - €5.000,00 (apoio para fazer face aos encargos com a 
atividade por si desenvolvida junto da população sénior);
»FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA AJUDA DE VESTIARIA - 
€1.000,00 (realização do evento denominado ‘Festas em Honra de Nossa Senhora d’Ajuda’).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10.09.2018
»HÓQUEI CLUBE DE TURQUEL - €17.500,00 (apoio no âmbito da participação na Taça CERS - 
competição europeia de hóquei em patins);
»NÚCLEO DE DESPORTOS MOTORIZADOS DE LEIRIA - € 6.000,00 (apoio no âmbito da realização da 
‘Rampa da Cela’).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20.09.2018
»FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO TIAGO DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €15.000,00 (construção do Salão 
Pastoral e requalificação da zona envolvente à igreja matriz);
»FREGUESIA DE ALJUBARROTA - €8.917,50 (apoio na reconstrução de muro junto à Igreja N. Sra. do 
Carmo, em Chiqueda);
»FREGUESIA DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €35.000,00 (pavimentação de diversos caminhos vicinais);
»FREGUESIA DE MAIORGA - €12.750,00 (apoio financeiro para a aquisição de uma viatura);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PATAIAS E MARTINGANÇA - €10.000,00 (requalificação da antiga escola 
primária de Paredes da Vitória);
»FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA AJUDA DE VESTIARIA - 
€1.000,00 (apoio no âmbito realização de Festa em Honra de Santo António dos Casais da Vestiaria;
»HÓQUEI CLUBE DE TURQUEL – €1.100,00 (apoio no âmbito de participação em evento no estrangeiro);
»ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE TURQUEL - € 4.000,00 (1º Torneio de Tiro aos Pratos Dr. Joaquim 
Pereira Guerra’).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.10.2018
»CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DE MONTES - €3.752,00 (apoio financeiro para fazer 
face aos encargos com os projetos de especialidades relativos às obras de ampliação das respetivas 
instalações).

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15.10.2018
»ASSOCIAÇÃO ALCOBACENSE DE CULTURA E DESPORTO - €1.750,00 (para a realização do Festival de 
Patinagem “Patinar pelo Mundo” – Homenagem à Sr.ª Manuela Pombo).
 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29.10.2018
»CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL DE MONTES - €12.025,00 (apoio financeiro para a aquisição de uma 
máquina de lavar roupa, industrial);
»CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DO GAIO - material de construção diverso, destinado a ser 
utilizado em obras de beneficiação das respetivas instalações;
»ASSOCIAÇÃO BARAFUNDA - €20.000,00 (para fazer face aos encargos com obras de beneficiação das 
respetivas instalações);
»GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO CASAL DO PEREIRO - material de construção diverso, 
destinado a ser utilizado nas obras de beneficiação das respetivas instalações;
»CENTRO CÉNICO E DE BEM ESTAR SOCIAL DA CELA - €2.000,00 (realização do evento denominado 
‘XX Torneio Internacional de Xadrez do Centro Cénico da Cela’).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12.11.2018
»CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’AJUDA - apoio na realização de projeto 
de obras de remodelação das respetivas instalações;
»FREGUESIA DE BENEDITA –  €50.000,00 (beneficiação de caminhos vicinais e para implementação 
de projeto de mobilidade);
»FREGUESIA DE CELA – €2.084,85 (obras de beneficiação do monumento ‘Humberto Delgado’, sito no 
lugar de Cela Velha);
»FREGUESIA DE MAIORGA – €7.200,00 (obras de beneficiação do polidesportivo);
»FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO - €10.000,00 (apoio na realização de evento denominado 
‘Árvore de Natal Flutuante – Única na Europa´);
»FREGUESIA DE TURQUEL - €20.000,00 (aquisição de um novo corta–sebes);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA - €50.000,00 (obras de beneficiação da 
respetiva sede);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES – €23.000,00 (aquisição de uma viatura para 
transporte escolar);

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

Serviços Técnicos

Rua da Liberdade 2460-060 Alcobaça

Assembleia Municipal

Tel: 262 580 820

e-mail: assembleia@cm-alcobaca.pt

SERVIÇOS

ESCOLA ADÃES BERMUDES

SERVIÇOS AÇÃO SOCIAL

Rua Afonso Albuquerque n.º 42 – Alcobaça 

Tel: 262 580 899

e-mail: escola.a.bermudes@cm-alcobaca.pt

AMBIENTE

Linha Verde do Ambiente: 800 206 624

Recolha de Monos: 262 597 706 

BIBLIOTECA MUNICIPAL

terça a sexta: 10h às 18h

sábado e segunda: 14h às 18h

Tel: 262 580 880

e-mail:biblioteca@cm-alcobaca.pt

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA 

JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

bilheteira - terça a sexta: 13:30h às 17h

Tel: 262 580 890 / 885 / 892

e-mail: cine.teatro@cm-alcobaca.pt  

CULTURA \ TURISMO 

Tel: 262 580 810

e-mail: cultura@cm-alcobaca.pt

GAB. APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Tel: 262 580 899

e-mail:gavvd.alcobaca@gmail.com

GAB. MÉDICO VETERINÁRIO

Atendimento ao Publico:

2ª feira – Médica Veterinária Municipal

4ª feira – Eng dos Sistemas agrícolas/ambientais

Tel: 262 580 879

PROTEÇÃO CIVIL 

Tel: 262 580 805

e-mail: protecao.civil@cm-alcobaca.pt

SERV. MUNICIPALIZADOS

Tel: 262 580 900

Nº Verde / Avarias 808 206 419 

MUSEUS 

CENTRAL DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS

Jardim da Biblioteca Municipal

segunda a sábado: 14h30 às 17h30

Tel: 968 497 832

e-mail: museus@cm-alcobaca.pt

MUSEU DO VINHO

Rua do Olival Fechado, 2460-059 Alcobaça

Visita: terça a domingo

Manhã: 10h, 11h, 12h

Tarde: 14h, 15h, 16h e 17h

Tlm: 968 497 832

e-mail: museus@cm-alcobaca.pt

MUSEU RAUL DA BERNARDA

Ponte D. ELias, 2460-261 Alcobaça

quarta a sexta: 10h às 13h e 14h às 17h

sábados, domingos, feriados: 14h às 17h

Tlm: 925 651 638 

e-mail: museus@cm-alcobaca.pt

MUSEU MONOGRÁFICO DO BÁRRIO

Largo João Soares, Bárrio

Tel: 262 581 959

e-mail: juntafreguesiabarrio@sapo.pt

NÚCLEO DE ARTE SACRA DE ALJUBARROTA

Praça do Pelourinho s/n 2460-601 Aljubarrota

Marcação: Junta de Freguesia de Aljubarrota

Tel: 262 507 113

e-mail: j.f.aljubarrota@gmail.com

JUNTAS DE FREGUESIA  

Alcobaça e Vestiaria 

Sede: 262 581 130

Delegação: 262 596 099

Alfeizerão: 262 999 290

Aljubarrota 

Sede: 262 507 113

Correios e Atendimento: 262 508 111 

Alpedriz, Coz e Montes: 262 544 155

Bárrio: 262 581 959

Benedita: 262 929 493 

Cela: 262 503 126

Évora de Alcobaça: 262 509 161

Maiorga: 262 583 244

Martingança e Pataias 

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

Martinho do Porto: 262 989 289

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 

e-mail: geral@turismodocentro.pt 

CTT Alcobaça: 262 590 351

CTT Benedita: 262 925 281

CTT Pataias: 244 587 180

CTT S. Martinho do Porto: 262 985 001

GNR de Alcobaça: 262 580 100

GNR da Benedita: 262 925 120

GNR de Pataias: 244 589 393

GNR de S. Martinho do Porto: 262 995 038

PSP de Alcobaça: 262 505 650

Bombeiros Voluntários Alcobaça: 262 505 300

Bombeiros Voluntários Benedita: 262 925 500

Bombeiros Voluntários Pataias: 244 587 240

Bombeiros Volun. S. Martinho Porto: 262 985 100

Protecção Civil de Alcobaça: 262 580 805

Número Nacional de Socorro: 112

Proteção à Floresta: 117

Saúde 24: 808 24 24 24

CONTACTOS ÚTEIS

»ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DE ALCOBAÇA - €3.000,00 (comemoração do seu 
quadragésimo aniversário);
»CENTRO RECREATIVO E POPULAR DA RIBAFRIA, ALGARÃO E BAIRRO DA FIGUEIRA -  € 3.500,00 
(realização do evento ‘Torneio Mini Esperanças APLeiria 2018’);
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOBAÇA - €100.000,00 (realização 
de obras de beneficiação das respetivas instalações);
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA BENEDITA - €75.000,00 (obras de 
beneficiação das respetivas instalações e aquisição de equipamento diverso).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26.11.2018
»ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA BOAVISTA - €2.000,00 
(realização do evento denominado ‘Enduro Paleke’);
»CISTER SPORT DE ALCOBAÇA - 800,00 € (para realização do Torneio de Seleções Femininas 18/19);
»CENTRO DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO DA BURINHOSA - €7.200,00 (para a aquisição de 
material de fisioterapia).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10.12.2018
»PARÓQUIA DE ALJUBARROTA - atribuição de material de pintura diverso obras de beneficiação do 
Salão Paroquial de Chiqueda;
»FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE TURQUEL - 
€5.000,00 (realização de evento denominado ‘Festa de Nossa Senhora da Conceição’);
»CLUBE NÁUTICO DE SÃO MARTINHO DO PORTO - €7.500,00 (no âmbito das atividades de animação 
da Baía de São Martinho do Porto);
»ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA BOAVISTA - €2.000,00 
(realização do evento ´2 Enduro Paleke’).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21.12.2018
»CEERIA – CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ALCOBAÇA – 
€125.000,00 (apoio financeiro para a realização de obras de reabilitação e remodelação das 
respetivas instalações);
»FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO TIAGO DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €50.000,00 (aquisição de 
um terreno sito no lugar de Carris , destinado à instalação de equipamentos sociais);
»ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL DA REGIÃO DE ALCOBAÇA 
(ADEPA) - €5.000,00 (organização do evento denominado ‘Colóquio evocativo das Comemorações dos 
50 anos da morte de Virgínia Vitorino (1895-1967)’;
»FREGUESIA DE ALFEIZERÃO - €35.000,00 (encargos com a manutenção e beneficiação de diversos 
caminhos vicinais sitos na referida freguesia);
»FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO - €2.114,90 (encargos com a reparação de um trator);
»ASSOCIAÇÃO ‘OLÉ OLÉ ALFEIZERÃO’ - €3.500,00 (´Festa em Honra de Santo Amaro’);
»CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DE COZ - €18.820,00 realização de obras de 
beneficiação das respetivas instalações;
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO MARTINHO DO PORTO - 
€60.000,00 (realização de obras de beneficiação e conservação do respetivo Quartel).

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14.01.2019
»CLUBE DE NATAÇÃO DE ALCOBAÇA - 3.500,00€ (despesas com a realização Torneio de Natação);
»HÓQUEI CLUBE DE TURQUEL - 700,00 € (participação na 1.ª Jornada da Taça de Portugal Standard 
Clássica e Latina).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31.01.2019
»CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA - apoio logístico consubstanciado na poda dos 
plátanos e corte da palmeira sita no recinto do recreio, nas respetivas instalações;
»ASACORD – ASSOCIAÇÃO DE ACORDEÃO DE PORTUGAL - €8.500,00 (realização da ’23.ª Semana 
Internacional do Acordeão, Alcobaça - 2019’);
»CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALFEIZERÃO - €2.486,00 (aquisição de equipamento para a sala 
destinada à realização de aulas de educação musical);
»GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO ESTRELA OPERÁRIO CARVALHENSE - 5.000,00€ (realização de 
obras de melhoramentos nas respetivas instalações). 

Reunião Ordinária de 11.02.2019
»ALFAIATE D’HISTÓRIAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL - €8.500,00 (realização da sexta edição do evento 
‘Ao Teatro! Festival’);
»RANCHO FOLCLÓRICO DOS MOLEANOS - €1.500,00 (realização do evento denominado ‘XII Festival 
Pedra Rock’).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25.02.2019
»ASSOCIAÇÃO BENEDITENSE DE CULTURA E DESPORTO - €5.000,00 (realização do ‘Corso Noturno de 
Carnaval’);
»COCAPA – COMISSÃO ORGANIZADORA DO CARNAVAL DE PATAIAS - €5.000,00 (realização do 
‘Carnaval de Pataias’);
»SPORT UNIÃO ALFEIZERENSE – €2.000,00 (realização do‘ Carnaval de Alfeizerão´);
»UNIVERSIDADE SENIOR DE BENEDITA - €5.000,00 (apoio para fazer face aos encargos com a 
atividade por si desenvolvida junto da população sénior);
»UNIÃO DESPORTIVA DE TURQUEL - €3.500,00 (realização de obras de melhoramentos nas respetivas 
instalações).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18.03.2019
»FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DE ALCOBAÇA - €1.500,00 (no 
âmbito das obras de remodelação da denominada ‘Casa Abrigo Solidário de Alcobaça’);
»CENTRO DE CULTURA RECREIO E DESPORTO DA BURINHOSA - € 12.000,00 ( realização do Torneio de 
Futsal “Páscoa Burinhosa Cup”).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28.03.2019
»RANCHO FOLCLÓRICO MIRA-SERRA DE LOUÇÕES - €1.500,00 (realização do ‘Festival de Folclore 
Concelhio’).

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.04.2019
»FREGUESIA DE ALFEIZERÃO - €14.000,00 (realização das obras de requalificação da parte exterior 
dos blocos de habitação social do Casal da Ponte);
»FREGUESIA DE ALJUBARROTA - €70.000,00 (aquisição e requalificação de um prédio urbano sito em 
Aljubarrota e com a requalificação do Celeiro de Aljubarrota);
»FREGUESIA DE BENEDITA - €65.000,00 (as obras de beneficiação de diversos caminhos vicinais sitos 
na freguesia de Benedita);
»FREGUESIA DE CELA - €30.000,00 (para fazer face aos encargos com a ampliação e beneficiação de 
aquedutos, valetas e taludes sitos na freguesia de Cela);
»FREGUESIA DE MAIORGA - €15.000,00 (realização de obras de beneficiação no respetivo edifício-sede);
»FREGUESIA DE TURQUEL - €65.000,00 (obras de manutenção e beneficiação de diversos caminhos 
vicinais sitos na freguesia de Turquel e com a construção de muros de suporte de terras e de vedação);
»FREGUESIA DE VIMEIRO - €55.000,00 (para fazer face aos encargos com a realização de obras diversas);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA - €35.000,00 (para fazer face aos encargos com 
a aquisição de um trator);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES - €30.000,00 (realização de obras de 
beneficiação diversas na freguesia);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PATAIAS E MARTINGANÇA - €115.000,00 (aquisição e beneficiação de 
prédio urbano sito na vila de Pataias destinado a assegurar a continuidade do funcionamento do 
posto dos correios);
»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);
»CLUBE DE TÉNIS DE ALCOBAÇA - € 5.000 ( apoio para realização de, Torneio Jovem, Torneio Baça, 
Campeonato Regional de sub 18, Campeonato Nacional de equipas sub 18, Torneio Alcoa, Torneio 
Pedro e Inês e Torneio Caloiros);
»CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA MAIORGA - €500 (para apoio na realização de passeio TT motos 
& Quads);
»POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - €1.200,00 (para assegurar as despesas de alojamento e 
alimentação da Polícia Nacional do Reino de Espanha durante a realização de patrulhas mistas destas 
duas autoridades policiais, em Alcobaça, 14 a 16 abril 2019).




