


A partir de finais do séc. XIX, Alcobaça afirma-se como um 
território de expressão da cerâmica artística.

No séc. XX, inúmeras fábricas criam no concelho uma zona 
promotora da identidade alcobacense, ainda hoje reconhecida. 

O percurso Pedro e Inês em cerâmica de Alcobaça nasce 
de uma interpretação do episódio de Inês de Castro de Os 

Lusíadas, de Luís Vaz de Camões (séc. XVI). Inclui ainda um 
soneto do mesmo autor e um outro de Miguel Torga (séc. XX).

As 10 fábricas participantes traduzem em cada peça o 
universo literário, identitário e simbólico do amor de D. Pedro 

I e Inês de Castro - figuras imortalizadas no Mosteiro de 
Alcobaça (Património da Humanidade). 

From the end of the 19th century onwards, Alcobaça affirmed itself as a 
territory of artistic ceramics expression.

In the 20th century, countless factories of the region created a zone that 
promoted the identity of Alcobaça which is still recognized today.

The Pedro & Inês route in Alcobaça’s ceramics was created from an 
interpretation of the episode of Inês de Castro from “Os Lusíadas” by Luís Vaz 
de Camões (16th century). It also includes a sonnet by the same author and 

another one by Miguel Torga (20th century).
The 10 participating factories depict in each piece the literary and symbolic 

universe of the love of D. Pedro I and Inês de Castro – historical figures whose 
remains lie immortalized in the Monastery of Alcobaça (World Heritage).

Estâncias 118 a 135 do Canto III de “Os Lusíadas”, Luis Vaz de Camões
“Amor é fogo que arde sem se ver”, Luís Vaz de Camões 

“Inês de Castro”, Poemas Ibéricos de Miguel Torga 

The Lusiads, Englished by Richard Francis Burton, London, 1880
Love is a fire that burns unseen, Translator Richard Zenith, 2006

Iberian Poems, Translator George Monteiro, 2004
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»PURO AMOR 
PURE LOVE

Autor: Márcia Brilha e Marta Frutuoso
Empresa: S. Bernardo - Perpétua, Pereira 
e Almeida, Lda

Esta instalação representa a interpretação 
e evocação do Amor entre Pedro e Inês. 
As jarras em cerâmica retratam dois seres 
apaixonados envolvidos no seu mundo, 
onde predomina o branco simbolizando a 
pureza do seu amor.
A base desta instalação, constituída por 
corações decorados com uma diferente 
palete cromática, reflete as emoções e o 
visionamento da fatalidade que se adivinha 
para os dois.
O material usado, a faiança e porcelana, 
exprime a nobreza da cerâmica utilizada na 
nossa vasta gama de produtos decorativos.

118
Passada esta tão próspera vitória, 
Tornado Afonso à Lusitana Terra, 
A se lograr da paz com tanta glória 
Quanta soube ganhar na dura guerra, 
O caso triste e dino da memória, 
Que do sepulcro os homens desenterra, 
Aconteceu da mísera e mesquinha 
Que despois de ser morta foi Rainha.

119
Tu, só tu, puro amor, com força crua, 
Que os corações humanos tanto obriga, 
Deste causa à molesta morte sua, 
Como se fora pérfida inimiga. 
Se dizem, fero Amor, que a sede tua 
Nem com lágrimas tristes se mitiga, 
É porque queres, áspero e tirano, 
Tuas aras banhar em sangue humano.

118
“Accomplishèd his act of arms victorious,
home to his Lusian realm Afonso sped,
to gain from Peace-tide triumphs great and glorious,
as those he gained in wars and battles dread;*
when the sad chance, on History’s page memorious,
which can unsepulchre the sheeted dead,
befel that ill-starr’d miserable Dame
who, foully slain, a thronèd Queen became.

119
“Thou, only thou, pure Love, whose cruel might
obligeth human hearts to weal and woe,
thou, only thou, didst wreak such foul perfidious foe.
Thy burning thirst, fierce Love, they say aright,
may not be quench by saddest tears that flow;
nay, more, thy sprite of harsh tyrannick mood
would see thine altars bathed with human blood.

* “Peace with honour”

This installation represents the interpretation and 
evocation of the love between Pedro and Inês. 
The ceramic jars portray two passionate persons 
occupied in their world, where white predominates 
symbolizing the purity of their love.
The base of this installation is hearts decorated with 
a different chromatic palette reflecting the emotions 
and the vision of the fatality that can be guessed for 
them both.
The material used, earthenware and porcelain, 
expresses the nobility of the pottery used in our vast 
range of decorative products.

Canto III de “Os Lusíadas”, Luis Vaz de Camões

The Lusiads, Englished by Richard Francis Burton
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»O SONHO 
THE DAYDREAM

Autor: Sandra Lopes
Modelação: Jaime Bem
Empresa: Faianças Ramos, Lda

Os sentimentos, pensamentos e fantasias 
românticas de Inês de Castro são represen-
tadas nesta peça. A forma assumidamente 
abstrata, fluída e feminina da jarra convida 
à identificação e empatia com o mundo 
interior de Inês. A forma suscita no obser-
vador uma emoção espontânea e livre.
A Natureza está também presente, como 
único elemento concreto. É palco dos 
elementos intangíveis e puramente metafí-
sicos: as esperanças e sonhos românticos 
de Inês de Castro. 

The romantic feelings, thoughts and fantasies of 
Inês de Castro are represented in this piece. The 
admittedly abstract, fluid, and feminine shape of 
the vase invites the observer to empathize with the 
inner world of Inês, and the main focus on shape is 
to allow emotion to arise spontaneously and freely.
 The influence of Nature is also present and is the 
only concrete element and stage of the intangible 
and purely metaphysical elements: the romantic 
hopes and dreams of Ines de Castro.

120
Estavas, linda Inês, posta em sossego, 
De teus anos colhendo doce fruito, 
Naquele engano da alma, ledo e cego, 
Que a fortuna não deixa durar muito, 
Nos saudosos campos do Mondego, 
De teus fermosos olhos nunca enxuito, 
Aos montes insinando e às ervinhas 
O nome que no peito escrito tinhas.

121
Do teu Príncipe ali te respondiam 
As lembranças que na alma lhe moravam, 
Que sempre ante seus olhos te traziam, 
Quando dos teus fermosos se apartavam; 
De noite, em doces sonhos que mentiam, 
De dia, em pensamentos que voavam; 
E quanto, enfim, cuidava e quanto via 
Eram tudo memórias de alegria.

120
“He placed thee, fair Ignèz! In soft retreat,
culling the first-fruits of thy sweet young years,
in that delicious Dream, that dear Deceit,
whose long endurance Fortune hates and fears:
Hard by Mondego’s yearned-for meads thy seat,
where linger, flowing still, those lovely tears,
until each hill-born tree and shrub confest
the name of Him deep writ within thy breast.*

121
“There, in thy Prince awoke responsive-wise
dear thoughts of thee which soul-deep ever lay;
which brought thy beauteous form before his eyes,
whene’er those eyne of thine were far away:
Night fled in falsest, sweetest phantasies,
in fleeting, flying reveries sped the Day;
and all, in fine, he saw or cared to see
were memories of his love, his joys, his thee.

*Writing his name upon the tree-trunks and leaves.

Canto III de “Os Lusíadas”, Luis Vaz de Camões

The Lusiads, Englished by Richard Francis Burton
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»AMOR CEGO 
BLIND LOVE

Autor: Joana Virgolino e Cristina Domingues
Empresa: António Rosa - Cerâmicas, Lda

Os três elementos principais, Rei D. Afonso 
IV, D. Pedro, e Inês de Castro são retrata-
dos subtilmente através do seu estado 
emocional e estatuto social. As cores e as 
formas assumem o papel principal neste 
confronto de sentimentos. 

O confronto entre o poder e o amor maior. 

The three main elements, King D. Afonso IV, D. Pedro 
and Inês de Castro are subtly portrayed through 
their emotional state and social status. Colours and 
shapes play the leading role in this confrontation of 
feelings.

The confrontation between power and the 
greatest love.

122
De outras belas senhoras e Princesas 
Os desejados tálamos enjeita, 
Que tudo, enfim, tu, puro amor, desprezas, 
Quando um gesto suave te sujeita. 
Vendo estas namoradas estranhezas, 
O velho pai sesudo, que respeita 
O murmurar do povo e a fantasia 
Do filho, que casar-se não queria, 

123
Tirar Inês ao mundo determina, 
Por lhe tirar o filho que tem preso, 
Crendo co sangue só da morte ladina 
Matar do firme amor o fogo aceso. 
Que furor consentiu que a espada fina, 
Que pôde sustentar o grande peso 
Do furor Mauro, fosse alevantada 
Contra hua fraca dama delicada?

122
“Of many a dainty dame and damosel
the coveted nuptial couches he rejecteth;
for nought can e’er, pure Love!thy care dispel,
when one enchanting shape thy heart subjecteth.
These whims of passion to despair comple
the Sire, whose old man’s wisdom aye respecteth,
his subjects murmuring at his son’s delay
to bless the nation with a bridal day.

123
“To wrench Ignèz from life he doth design,
better his captured son from her to wrench;
deeming that only blood of death indign
the living lowe of such true Love can quench.
What Fury willed it that the steel so fine,
which from the mighty weight would never flinch
of the dread Moorman, should be drawn in hate
to work that hapless delicate Ladye’s fate?

Canto III de “Os Lusíadas”, Luis Vaz de Camões

The Lusiads, Englished by Richard Francis Burton
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»AFONSO IV ORDENA A MORTE 
DE DONA INÊS DE CASTRO  
AFONSO IV ORDERS THE DEATH OF INÊS DE CASTRO

Autor: João Fernandes
Empresa: Sporvil Cerâmicas

»Peça 1 
D. Afonso IV decide agir, pressionado pelos 
seus conselheiros, de forma a acabar de 
vez com a indecorosa e explosiva relação 
e manda matar Inês de Castro.
»Peça 2
Quando Inês de Castro se apercebe das 
intenções do rei, vai ao seu encontro, 
rodeada dos seus filhos, para implorar a 
misericórdia régia.

»Part 1
D. Afonso IV decides to act, pressured by his 
advisers, in order to finish with the indecorous and 
explosive relationship and orders the death of Ines 
de Castro.
»Part 2
When Inês de Castro realizes the king’s intentions, 
she goes to meet him, surrounded by her children, to 
implore royal mercy.

124
Traziam-na os horríficos algozes 
Ante o Rei, já movido a piedade; 
Mas o povo, com falsas e ferozes 
Razões, à morte crua o persuade. 
Ela, com tristes e piedosas vozes, 
Saídas só da mágoa e saudade 
Do seu Príncipe e filhos, que deixava, 
Que mais que a própria morte a magoava,

125
Pera o céu cristalino alevantando, 
Com lágrimas, os olhos piedosos 
(Os olhos, porque as mãos lhe estava atando 
Um dos duros ministros rigorosos); 
E despois, nos mininos atentando, 
Que tão queridos tinha e tão mimosos, 
Cuja orfindade como mãe temia, 
Pera o avô cruel assi dizia: 

124
“The horr’ible Hangmen hurried her before
the King, now moved to spare her innocence:
but still her cruel murther unged the more,
the People swayed by fierce and false pretence.
She with her pleadings pitiful and sore, 
that told her sorrows and her care immense
for her Prince-spouse and babes, whom more to leave
than her own death the mother’s heart did grieve:

125
“And heav’enwards to the clear and chryst’alline skies,
raising her eyne with piteous tears bestainèd;
her eyne, because her hands with cruel ties
one of the wicked Ministers* constrained:
And gazing on her babes in wistful guise,
whose pretty forms she loved with love unfeigned,
whose orphan’d lot the Mother filled with dread, 
unto their cruel grandsire thus she said, -

*In orig., Ministros, i.e. of wrath (?)

Canto III de “Os Lusíadas”, Luis Vaz de Camões

The Lusiads, Englished by Richard Francis Burton
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»SENSUS 

Autor: Afonso Marques & Tânia Gonçalves 
Empresa: Arfai Ceramics Portugal

Interpretando o discurso de Inês ao Rei, 
‘Sensus’ propõe materializar o espetro de 
emoções presente nas palavras da dama. 
A peça de bojo largo e detalhes românticos, 
vidrada numa aleatória combinação de 
cores intensas, que abusa do azul para 
lembrar a nobreza dos intervenientes, 
serve assim de suporte às ‘lágrimas’, à 
evocação do amor e ao pedido de piedade 
e clemência, por sua vez representados na 
forma de corações esmagados.

Interpreting the speech of Ines to the King, ‘Sensus’ 
proposes to materialize the spectrum of emotions 
present in the words of the lady. The wide brimmed 
piece and romantic details, glazed in a random 
combination of intense colours, which abuses the 
blue to remind the nobility of the actors, thus serves 
as support for the ‘tears’, the evocation of love and 
the request for piety and mercy, represented in the 
form of crushed hearts.

126
(Se já nas brutas feras, cuja mente 
Natura fez cruel de nascimento, 
E nas aves agrestes, que somente 
Nas rapinas aéreas tem o intento, 
Com pequenas crianças viu a gente 
Terem tão piedoso sentimento 
Como co a mãe de Nino já mostraram, 
E cos irmãos que Roma edificaram:

127
ó tu, que tens de humano o gesto e o peito 
(Se de humano é matar hûa donzela, 
Fraca e sem força, só por ter sujeito 
O coração a quem soube vencê-la), 
A estas criancinhas tem respeito, 
Pois o não tens à morte escura dela; 
Mova-te a piedade sua e minha, 
Pois te não move a culpa que não tinha.

128
E se, vencendo a Maura resistência, 
A morte sabes dar com fogo e ferro, 
Sabe também dar vida, com clemência, 
A quem peja perdê-la não fez erro. 
Mas, se to assi merece esta inocência, 
Põe-me em perpétuo e mísero desterro, 
Na Cítia fria ou lá na Líbia ardente, 
Onde em lágrimas viva eternamente. 

129
Põe-me onde se use toda a feridade, 
Entre leões e tigres, e verei 
Se neles achar posso a piedade 
Que entre peitos humanos não achei. 
Ali, co amor intrínseco e vontade 
Naquele por quem mouro, criarei 
Estas relíquias suas que aqui viste, 
Que refrigério sejam da mãe triste.

126
“If the brute-creatures, which from natal day
on cruel ways by Nature’s will were bent;
or feral birds whose only thought is prey,
upon aerial rapine all intent;
if men such salvage be’ings have seen display
to little children loving sentiment,
e’en as to Ninus’ mother did befall,
and to the twain who rear’d the Roman wall:

127
“O thou, who bear’st of man the gest and breast,
(an it be manlike thus to draw the sword
on a weak girl, because her love imprest
his heart, who took her heart and love in ward);
respect for these her babes preserve, at least!
since it may not her òbscure death retard:
Moved by thy pityng soul for them and me,
although my faultless fault unmoved thou see!

128
“’And if thou know’est to deal in direful fight
the doom of brand and blade to Moorish host, 
know also thou to deal of life the light
to one who ne’er deserved her life be lost:
But an thou wouldst mine inn’ocence thus requite,
place me for aye on sad exilèd coast,
in Scythian sleet, on seething Libyan shore,
with life-long tears to linger evermore.

129
“ ‘Place where beasts with fiercest rage abound,
Lyons and Tygers, there, ah! Let me find
if in their hearts of flint be pity found,
denied to me by heart of humankind.
there with intrinsic love and will so fond
for him whose love is death, there will I tend
these tender pledges whom thou see’st; and so
shall the sad mother cool her burning woe.’

Canto III de “Os Lusíadas”, Luis Vaz de Camões The Lusiads, Englished by Richard Francis Burton
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»IMPERDOÁVEL INÊS 
UNFORGIVABLE INÊS

Autor: Destinos - Arte Cerâmica, SA
Designer: Ana Carolina Pereira

O cenário não é favorável a Inês de Castro 
sendo, por isso, representada pela peça que 
se encontra no patamar mais baixo. 
Pelo contrário, o Rei é o mais elevado, por 
ser a figura determinante no desfecho deste 
dramático e cruel episódio que, através das 
vozes do povo, é persuadido a tomar a deci-
são de pôr fim à vida de Inês.

The scenario is not favorable to Inês de Castro being, 
therefore, represented by the piece that is at the 
lower level.
On the contrary, the King is the highest, for being the 
determining figure in the outcome of this dramatic 
and cruel episode that, through the voices of the 
people, is persuaded to make the decision to put an 
end to the life of Inês.

130
Queria perdoar-lhe o Rei benino, 
Movido das palavras que o magoam; 
Mas o pertinaz povo e seu destino 
(Que desta sorte o quis) lhe não perdoam. 
Arrancam das espadas de aço fino 
Os que por bom tal feito ali apregoam. 
Contra hûa dama, ó peitos carniceiros, 
Feros vos amostrais e cavaleiros? 

130
“Inclin’ed to pardon her the King benign
moved by this sad lament to melting mood;
but the rude People and Fate’s dure design
(that willed it thus) refused the pardon sued:
They draw their swords of steely temper fine,
they who proclaim as just such deed of blood:
Against a ladye, caitiff, felon wights!
how showed ye here, brute beasts or noble knights!

Canto III de “Os Lusíadas”, Luis Vaz de Camões The Lusiads, Englished by Richard Francis Burton
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»MORTE DE INÊS DE CASTRO
DEATH OF INÊS DE CASTRO

Autor: Andreia Tocha
Empresa: Jomazé

A história do amor trágico de Pedro e de 
Inês de Castro constitui a inspiração da es-
cultura que procura representar simbolica-
mente o amor dos dois, interrompido pela 
morte de Inês. O grande amor associado 
à tragédia que vitimou Inês está repre-
sentado por dois corações humanos, cuja 
grande escala procura refletir “As obras 
com que Amor matou de amores”, em que 
“o amor é tirano, [e] não se contenta com 
lágrimas, exige sacrifícios humanos”. A 
presença dos corações dos dois amantes, 
D. Pedro - “Aquele que a despois fez Rai-
nha” - e Inês de Castro, estão lado a lado, 
tal como era o desejo de D. Pedro, em vida 
e para eternidade (aeturnus).
Os corações, principalmente o de Inês 
de Castro, surgem raiados a ouro para 
enaltecer o valor do símbolo da vida -- o 
coração -- cuja vida, paradoxalmente, foi 
destruída por amor. A presença do ouro 
também reflete a nobreza da coroação de 
Inês de Castro. Ambos assentam numa 
cama de flores, aludindo ao rosto de Inês, 
inocente e pálido, e, à comparação da sua 
morte com o desfalecimento de “uma flor 
cortada / antes do tempo”. 
O tom azul (o célebre azul de Alcobaça), 
evoca o Mosteiro de Alcobaça, onde os 
dois se encontram até hoje. 

131
Qual contra a linda moça Polycena, 
Consolação extrema da mãe velha, 
Porque a sombra de Aquiles a condena, 
Co ferro o duro Pirro se aparelha; 
Mas ela, os olhos, com que o ar serena 
(Bem como paciente e mansa ovelha), 
Na mísera mãe postos, que endoudece, 
Ao duro sacrifício se oferece:

132
Tais contra Inês os brutos matadores, 
No colo de alabastro, que sustinha 
As obras com que Amor matou de amores 
Aquele que despois a fez Rainha, 
As espadas banhando e as brancas flores, 
Que ela dos olhos seus regadas tinha, 
Se encarniçavam, fervidos e irosos, 
No futuro castigo não cuidosos.

131
“Thus on Polyxena, that beauteous maid,
last solace of her mother’s age and care,
when doom’d to die by fierce Achiles’ shade,
the cruel Pyrrhus hasted brand to bare:
But she (a patient lamb by death waylaid),
with the calm glances which serene the air,
casts on her mother, mad with grief, her eyes
and silent waits that awesome sacrifice.

132
“Thus dealt with fair Ignèz the murth’erous crew,
in th’alabastrine neck that did sustain
the charms whereby could Love the love subdue
of him, who crown’d her after death his Queen;
bathing their blades; the flow’ers of snowy hue,
which often water’ed by her eyne had been,
are blood-dyed; and they burn with blinding hate,
reckless of tortures stor’d for them by Fate.

Canto III de “Os Lusíadas”, Luis Vaz de Camões

The Lusiads, Englished by Richard Francis Burton

The story of the tragic love of Pedro and Inês 
de Castro is the inspiration of our sculpture, 
which symbolically seeks to represent their 
love, interrupted by the death of Inês de Castro. 
The great love associated with the tragedy that 
victimized Inês de Castro is represented by two 
human hearts, whose great scale tries to reflect 
“the charms whereby could Love the love subdue 
“, in which “the love is a tyrant, [and] is not content 
with tears, demands human sacrifices.”This love is 
evidenced by the presence of the heart of the two 
lovers, D. Pedro - “The one who made her Queen” 
- and Inês de Castro. The hearts meet together side 
by side, as was his desire in life and for eternity 
(aeturnus), as D. Pedro wanted it to be. 
The hearts, especially that of Inês de Castro, 
emerge streaked with gold to extol the value of the 
symbol of life - the heart - whose life, paradoxically, 
was destroyed by love. The presence of gold also 
reflects the nobility of Inês de Castro’s coronation.
The hearts settle on a bed of flowers, alluding to the 
face of Inês, innocent and pale and the comparison 
of her death with the fading of “a flower cut before 
the time.” The white flowers refer to the description 
of her death: “Such is the dead, the pale maiden, 
dried the face of roses and lost / The white and vivid 
colour ...”
The blue tone (the famous blue of Alcobaça), 
evokes the place where the two rest till this day, 
the Monastery of Alcobaça.



18 19

8 /10

»NATUREZA CONTRADITÓRIA
CONTRADICTORY NATURE

Autor: Ceriart – Cerâmica Artística, SA
Designer: Mariana Campos

A conceção deste prato baseia-se na inter-
venção do Poeta sobre a morte de Inês de 
Castro. Assim, é apresentado um prato com 
duas faces, divididas em três partes. 
Numa das faces do prato é representado o 
Sol em grande plano que, segundo o Poeta, 
não deveria ter brilhado naquele trágico dia, 
daí a sua deformação e divisão.
Na outra face, a fragmentação é mais notó-
ria, representando a reação da mãe natureza, 
confidente de Inês de Castro, que “chora a 
sua morte”. Os côncavos vales prolongam os 
gritos de Inês, as pálidas e secas rosas a sua 
face e os rios as suas lágrimas choradas. 
No bordo e no centro do prato estão re-
presentados alguns detalhes existentes no 
túmulo de Inês de Castro. 

The design of this dish is based on the intervention 
of the Poet about the death of Inês de Castro. 
A two-sided dish is presented, divided into three 
parts. On one side of the plate is represented the sun 
in a large plane which, according to the Poet, should 
not have shone on that tragic day, for this reason its 
deformation and division.
On the other side, the fragmentation is more 
obvious, representing the reaction of the Mother 
Nature, confidant of Inês de Castro, that “cries her 
death”. The concave valleys prolonged the cries of 
Inês, the pale and dry roses symbolize her face and 
the rivers her tears. On the border and in the centre 
of the plate are represented some details shown in 
the tomb of Inês de Castro.

133
Bem puderas, ó Sol, da vista destes, 
Teus raios apartar aquele dia, 
Como da seva mesa de Tiestes, 
Quando os filhos por mão de Atreu comia! 
Vós, ó côncavos vales, que pudestes 
A voz extrema ouvir da boca fria, 
O nome do seu Pedro, que lhe ouvistes, 
Por muito grande espaço repetistes.

134
Assi como a bonina, que cortada 
Antes do tempo foi, cândida e bela, 
Sendo das mãos lacivas maltratada 
Da minina que a trouxe na capela, 
O cheiro traz perdido e a cor murchada: 
Tal está, morta, a pálida donzela, 
Secas do rosto as rosas e perdida 
A branca e viva cor, co a doce vida. 

135
As filhas do Mondego a morte escura 
Longo tempo chorando memoraram, 
E, por memória eterna, em fonte pura 
As lágrimas choradas transformaram. 
O nome lhe puseram, que inda dura, 
Dos amores de Inês, que ali passaram. 
Vede que fresca fonte rega as flores, 
Que lágrimas são a água e o nome Amores.

133
“Well mightiest shorn of rays, O Sun! appear
to fiend like these on day so dark and dire;
as when Thyestes ate the meats that were
his seed, whom Atreus slew to spite their sire.
And you, O hollow Valleys! Doomed to hear
her latest cry from stiffening lips expire, - 
her Pedro’s name, - did catch that mournful sound,
whose echoes bore it far and far around!

134
“E’en as a Daisy sheen, that hath been shorn
in time untimely, floret fresh and fair,
and by untender hand of maiden torn
to deck the chaplet for her wreathed hair;
gone is its odour and its colours mourn;
so pale and faded lay that Ladye there;
dried are the roses of her cheek, and fled
the white live colour, with her dear life dead.

135
“Mondego’s daughter-Nymphs the death obscure
wept many a year, with wails of woe exceeding;
and for long mem’ry changed to fountain pure,
the floods of grief their eyes were ever feeding:
The name they gave it, which doth still endure, 
revived Ignèz, whose murthered love lies bleeding,
see yon fresh fountain flowing ‘mid the flowers,
tears are its waters, and its name “Amores!”*

*The famous Fonte-dos-Amores, near Coimbra.

Canto III de “Os Lusíadas”, Luis Vaz de Camões The Lusiads, Englished by Richard Francis Burton
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»O ANTINÓMICO
THE ANTINOMIC

Autor: José Eduardo Rodrigues
Empresa: Kergila Cerâmica Decorativa
Unipessoal, Lda

Com esta peça pretende-se realçar as cores 
mais fortes para simbolizar o amor e o fogo. 
Começa-se pelo vermelho (amor) e na parte 
superior o laranja (fogo).
O centro da peça simboliza um sentimento 
contraditório mas ainda assim procurado 
pelos corações humanos.

With this piece is intended to highlight the strongest 
colours to symbolize love and fire. Presenting red 
(love) and orange (fire). The centre of the piece 
symbolizes a contradictory feeling but still wanted by 
human hearts.

Amor é um fogo que arde sem se ver,
é ferida que dói, e não se sente;
é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer.

É um não querer mais que bem querer;
é um andar solitário entre a gente;
é nunca contentar-se de contente;
é um cuidar que ganha em se perder.

É querer estar preso por vontade;
é servir a quem vence, o vencedor;
é ter com quem nos mata, lealdade.

Mas como causar pode seu favor
nos corações humanos amizade,
se tão contrário a si é o mesmo Amor?

Love is a fire that burns unseen, 
a wound that aches yet isn’t felt,
an always discontent contentment,
a pain that rages without hurting,

a longing for nothing but to long,
a loneliness in the midst of people, 
a never feeling pleased when pleased, 
a passion that gains when lost in thought.

It’s being enslaved of your own free will;
it’s counting your defeat a victory;
it’s staying loyal to your killer. 

But if it’s so self-contradictory,
how can Love, when Love chooses,
bring human hearts into sympathy?

1598, Luís Vaz de Camões

2006, Translator Richard Zenith



22 23

10 /10

»INÊS DE CASTRO, 
RAINHA DE PORTUGAL

INÊS DE CASTRO, QUEEN OF PORTUGAL

Autor: SPAL Studio
Empresa: SPAL Porcelanas

Instalação criativa obtida através da con-
jugação de peça decorativa em porcelana, 
com uma estrutura envolvente coberta por 
loiça, recriando o aspeto de uma figura hu-
mana feminina com um longo e majestoso 
vestido. 
Os pratos de porcelana utilizados nesta ins-
talação pertencem à coleção “Pedro e Inês” 
– uma homenagem desenvolvida pela SPAL 
a esta imortal história de amor. O resultado 
final desta instalação reflete com exatidão o 
olhar contemporâneo da marca, revisitando 
um episódio marcante da nossa história e 
indissociável do concelho de Alcobaça.
A nível conceptual, esta criação nasceu da 
beleza do gesto desesperado de D. Pedro 
em coroar Inês, após a sua morte, Rainha 
de Portugal - desta forma dramática, foi-lhe 
conferida a imortalidade. Deste “caso triste, 
e dino da memória” quisemos enaltecer a 
paixão que ditou “Que despois de ser morta 
foi Rainha.” 
Neste projeto imperam ainda a elegância e 
o carácter etéreo de uma Rainha que para 
sempre será lembrada pela profunda histó-
ria de amor que viveu com D. Pedro I.

Creative installation obtained through the conjugation 
of decorative piece in porcelain, with a surrounding 
structure covered by tableware, recreating the look 
of a female human figure with a long and majestic 
dress.
The porcelain dishes used in this installation belong to 
the collection “Pedro and Inês” - a tribute developed 
by SPAL to this immortal love story. The final result of 
this installation accurately reflects the contemporary 
look of the brand, revisiting a remarkable episode of 
our history and inseparable from the municipality of 
Alcobaça.
On a conceptual level, this creation was born of the 
beauty of D. Pedro’s desperate gesture to crown 
Inês, after her death, Queen of Portugal - in this 
dramatic way, she was given immortality. From this 
“sad case, and worthy of memory” we wanted to 
exalt the passion that dictated “that after being dead 
was Queen.”
In this project there still reigns the elegance and 
ethereal character of a Queen who will forever be 
remembered for the profound love story with D. 
Pedro I.

Antes do fim do mundo, despertar,
Sem D. Pedro sentir,
E dizer às donzelas que o luar
E o aceno do amado que há-de vir...

E mostrar-lhes que o amor contrariado
Triunfa até da própria sepultura:
O amante, mais terno e apaixonado,
Ergue a noiva caída à sua altura.

E pedir-lhes, depois fidelidade humana
Ao mito do poeta, à linda Inês...
À eterna Julieta castelhana
Do Romeu português.

Before the end of the world, to awaken,
Without Don Pedro sensing it,
And to tell the damsels that the moonlight
Is the signal of the lover who is to come.

And to show them that love opposed
Wins out even from the very grave:
The lover, more passionate and tender,
Lifts the fallen bride to her feet.

And to ask of them, afterwards, human 
fidelity
To the poet’s myth, to the beautiful Inês,
To the eternal Castilian Juliet
Of the Portuguese Romeo. 

Miguel Torga, Poemas Ibéricos, 1965

Miguel Torga, Poemas Ibéricos, 1965
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A loiça de Alcobaça facilmente se identifica através dos seus 
tons de amarelo, verde, violeta e encarnado sobre um fundo 

predominante azul. 
Presentemente, a cerâmica é uma atividade económica 

que tem conseguido modernizar-se, aliando a tradição na 
produção à qualidade e à inovação no design.

The traditional ceramics of Alcobaça is easily identified for its shades of 
yellow, green, violet and red on a predominant blue background. Nowadays, 

ceramics is an economic activity that has managed to modernize its 
production, combining tradition, quality and innovation in design.
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MUSEUS E EXPOSIÇÕES
MUSEUMS AND EXHIBITIONS

»MUSEU RAUL DA BERNARDA »MUSEU MONOGRÁFICO DO BÁRRIO »MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA»MUSEU DE CERÂMICA DE ALCOBAÇA
  “MARIA DO CÉU E LUÍS PEREIRA DE SAMPAIO”

A colecção permanente patente no Museu 
Raul da Bernarda pretende registar e enal-
tecer um património com mais de 135 anos 
de memória. As peças únicas, expostas cro-
nologicamente, documentam a beleza e a 
riqueza da indústria cerâmica de Alcobaça.

Na sede de Junta de Freguesia do Bárrio en-
contram-se expostas as peças encontradas 
nas escavações da Estação arqueológica de 
Parreitas.

Este museu possui uma coleção de cerâmi-
ca associada ao vinho, de referência nacio-
nal, onde constam, entre outras relíquias, a 
olaria tradicional das talhas alentejanas do 
século XVII a XIX ou o fabuloso conjunto de 
canjirões de barro vidrado bordalianos. 

Este museu reúne mais de duas mil peças 
de Faiança de Alcobaça, desde 1875 até à 
atualidade.

Ponte D. Elias , 2460-261 Alcobaça
t. (+351) 925 651 638 | e. museus@cm-alcobaca.pt

Largo João Soares, 1, 2460-302 Bárrio
t. (+351) 262 581 959

Rua de Leiria, s/ nº, Olival Fechado Alcobaça (Portugal)
t. (+351) 968 497 832 | e. museus@cm-alcobaca.pt

Rua Frei Fortunato, 2460-261 Alcobaça
t. (+351) 936 585 478

21 março a 20 setembro | quarta a sexta: 10:00 -13:00 / 14:00 -17:00 | sábados, 
domingos e feriados: 14:00 – 18:00
21 setembro a 20 março | quarta a sexta: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 | sába-
dos, domingos e feriados: 14:00 – 17:00
Entrada Gratuita

Horário: Dias úteis 10:00 – 12:30 e 14:00 – 18:30 
Entrada Gratuita

Horário: segunda-feira a domingo das 10h00 às 13h00 e das 14:00 às 18:00 
Visitas Guiadas, de hora a hora, com prova de vinhos
10H | 11H | 12H | 14H | 15H | 16H | 17H

Visitas mediante marcação
Entrada Gratuita

The permanent collection at the Raul da Bernarda 
Museum presents the heritage of the factory with 
more than 135 years of memory. The unique pieces, 
exposed chronologically, document the beauty and 
richness of the ceramic industry of Alcobaça.

In the building of Bárrio’s local administration are 
exposed the pieces found in the excavations of the 
Archaeological Station of Parreitas. The museum holds a wine-related ceramics 

collection, of national relevance, where we can find, 
among other relics, the traditional pottery of the 
Alentejo carvings from the 17th to the 19th century, 
or the fabulous set of Bordalian glazed potts.

This Museum exhibits more than two thousand 
pieces of traditional Alcobaça’s ceramics from 1875 
to the present day. 
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LOJAS DE FÁBRICA EMPRESAS
FACTORY STORES FACTORIES

»ARFAI CERAMICS PORTUGAL »ARFAI CERAMICS PORTUGAL

»CERAMIRUPE – CERÂMICA DECORATIVA, LDA

»CERAMIRUPE – CERÂMICA DECORATIVA, LDA

»SPAL-SOCIEDADE DE PORCELANAS DE ALCOBAÇA
»SPAL-SOCIEDADE DE PORCELANAS DE ALCOBAÇA

»S. BERNARDO PP&A
»S. BERNARDO PP&A

»FAICER

»ANTÓNIO ROSA-CERÂMICAS, LDA

»ANTÓNIO ROSA-CERÂMICAS, LDA

Rua do Depósito da Água, Tojeira, Aljubarrota, 2460-619 Aljubarrota
t. (+351) 262 505 290 / (+351) 965 571 993 | e. info@arfaiceramics.com
Horário: Segunda a Sexta 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Rua do Depósito da Água, Tojeira, Aljubarrota, 2460-619 Aljubarrota
t. (+351) 262 505 290 / (+351) 965 571 993 | e. info@arfaiceramics.com

Rua do Porto linhares, nº12,  Castanheira, 2460-397 Coz
t. (+351) 262 540 100 | e. elisabetesantos@ceramirupe.com
Horário: 9:00 – 12:00/ 13:00 – 17:00

Rua do Porto linhares, nº12,  Castanheira, 2460-397 Coz
t. (+351) 262 540 100 | e. info@ceramirupe.com

Ponte da Torre, 2450-339 Valado dos Frades
t. (+351) 262 581 751 | e. Loja.Alcobaca@spal.pt
Horário: Segunda a Sexta das 10:00 – 13:30 / 15:00 – 19:00
Sábado: 10:00-19:00

Ponte da Torre, 2450-339 Valado dos Frades
t. (+351) 262 581 751 | e. info@spal.pt

Cabeço de Deus, lote 2, 2460-477 Alcobaça
t. (+351) 262 590 650 | f. (+351) 262 590 651 | e.geral@s-bernardo.pt
Horário: Segunda a Sexta das 9:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Cabeço de Deus, lote 2, 2460-477 Alcobaça
t. (+351) 262 590 650 | f. (+351) 262 590 651 | e. geral@s-bernardo.pt

Rua da Gurita, 130, Mendalvo, 2460 – 498 Alcobaça
t. (+351) 262 595 511 / (+351) 915 778 911 | e. faicer@alcobaca-port.com
Horário: 10:00 – 18:00

Rua Alto Varatojo, 2460 - 581 Maiorga
t. (+351) 262 595 184 | e. carlos@antoniorosa.pt
Mediante Marcação

Rua Alto Varatojo, 2460 - 581 Maiorga
t. (+351) 262 595 184 | e. geral@antoniorosa.pt

»FAIREAL-FAIANÇAS REGIONAIS DE ALCOBAÇA, LDA

Estrada Nacional 8, Mendalvo, 2460 – 309 Alcobaça
t. (+351) 262 500 167 | f. (+351) 262 500 668 | e. info.faireal@gmail.com
www.faireal.pt

»SILVÉRIO COELHO, LDA

Rua Principal, nº24-26, Casal da Charneca, 2460-481 Évora de Alcobaça
t. (+351) 262 509 400 | f. (+351) 262 509 400 | e. info@sc-ceramics.com
www.sc-ceramics.com
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»JOMAZÉ - LOUÇAS ARTÍSTICAS E DECORATIVAS, LDA

»DESTINOS - ARTE CERÂMICA S.A.

»VITRIARTE-CERÂMICAS, LDA

»FAIANÇAS PASCOAL, LDA

»ALCOFAI, LDA

»FADECOL-FAIANÇA DECORATIVA, LDA

»FAIANÇAS RAMOS, LDA

»J.Q. CERÂMICAS DE JOSÉ F. AREIAS QUITÉRIO

»FAIANÇAS JAIME BARREIRO, LDA

»CERIART-CERÂMICA ARTÍSTICA S.A.

»KERGILA-CERÂMICA DECORATIVA, LDA

»SPORVIL, LDA

»COROA - ARTE CERÂMICA, LDA

Rua das Barrias, 60, Póvoa , 2460-455 Coz
t. (+351) 262 540 120 | e. comercial@jomaze.pt

Rua dos Arneiros - Ataíja de Cima, 2460 - 713 Aljubarrota
t. (+351) 262 507 368 | e. destinos@destinos-sa.com

Estrada Nacional, 8, 2460-601 Aljubarrota
t. (+351) 262 508 172 | e. vitriarte@sapo.pt

Rua Mendes Alves 42, Mendalvo, 2460 – 489 Alcobaça
t. (+351) 262 596 273 | e. faiancaspascoal@sapo.pt

Rua do Depósito de Água nº13, Lameira , 2460-614 Aljubarrota
t. (+351) 262 505 220 | e. alcofai.lda@gmail.com

Lugar de Olheiros, S/N  , 2460-720 Aljubarrota
t. (+351) 262 508 145 | e. fadecol@fadecol.com

Rua 25 de Abril, 142, Maiorga, 2460-283 Alcobaça
t. (+351) 262 595 272 | e. faiancasramos@gmail.com

Zona Industrial - Rua G, Lote 26 - Casal da Areia, 2460-396 Coz 
t. (+351) 262 545 203 | e. jqceramica@sapo.pt

Rua do Loureiro, 2, 2460 – 853 Coz
t. (+351) 262 505 040 | e. jb@jbarreiro.pt / josefina@jbarreiro.pt

IC2 – km 98.7, Ataíja de Cima, 2460 – 713 Aljubarrota
t. (+351) 262 597 250 | e. sales@ceriart.pt

Rua Fonte do Ouro, Chiqueda, 2460-610 Alcobaça
t. (+351) 262 588 438 | e. geral@kergila-ceramica.com

Zona Industrial do Casal da Areia, Rua G, Lote 23, 2460-392 Coz  
t. (+351) 262 545 100/  (+351) 262 545 118 | f. (+351) 262 545 123
e. sporvil@sporvil.com

Travessa da Coroa, Castanheira, 2460-395 Coz
t. (+351) 262 540 070 | e. ivone.coroa@mail.telepac.pt

»FAICER

Rua da Gurita, 130, Mendalvo, 2460 – 498 Alcobaça
t. (+351) 262 595 511 / (+351) 915 778 911 | e. faicer@alcobaca-port.com
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ATELIERS

»LILIANA SOUSA-ATELIER DE CERÂMICA CRIATIVA 

»CASA DAS MALAS

»CASA SILVÉRIO

»CASA CISTERCIENSE

»DIANA LEONARDO WORK/ SHOP/ GALERY

»ÁGUA LUSA

»ARTESANATO ALJUBARROTA

»CASA HIPÓLITO

»A CASA

»CASA LISBOA

»CASA ALCOBAÇA

»CHOCOLATES GALA

»PECADOS DO ABADE

»ARTES BELAS

»D’ALCOBAÇA – COISAS COM AMOR

»LOJA D. INÊS

»AAOTA - EXPOSIÇÃO

»CARLA SOARES - “ATELIER CER AMAR TE”

»GERAÇÕES

»ROGÉRIO PINTO – VELHARIAS E ANTIGUIDADES

»ALCOBAÇA TOURISTIC SHOP

»MADE IN ALCOBAÇA

»LUDINETE

»IMPÉRIO - PAPELARIA/LIVRARIA

»ENCANTO DOS ANJOS

»MARIETTE DESIGN

»CASA JOÃO SANTOS - OFICINA DE ARTES

»PAULA TERESA

Rua Alexandre Pereira, 8, Acipreste, 2460-471 Alcobaça
t. (+351) 964 208 326 | e. ceramicas.lilianasousa@hotmail.com
http://expressoesdeceramica.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ceramicas.lilianasousa
Mediante marcação

Rua Frei António Brandão, 33, 2460-047 Alcobaça
t. (+351) 262 083 123 / (+351) 917 735 295 / (+351) 914 758 489
Horário: todos os dias das 10h00 às 18h00

Praça 25 de Abril, 40, 2460-018 Alcobaça
t. (+351) 262 588 037
Horário: todos os dias das 9h30 às 19h30

Rua Frei António Brandão, 1, 3 e 5, 2460-047 Alcobaça
t. (+351) 262 581 746
Horário: segunda a sábado das 12h00 às 19h00

Rua D. Maur Cocheril, 18, 2460 – 032 Alcobaça
t. (+351) 916 090 606 | e. info@dianaleonardo.com
Horário: segunda a sábado das 10h30 às 19h00

Praça D. Afonso Henriques, 1, 2460-030 Alcobaça
t. (+351) 914 219 115/ (+351) 965 170 194 | e. agualusa@outlook.com
Horário: segunda a sábado das 9h30 às 19h00 e domingo 10h00 às 19h00

Loja1 - Praça da Republica, 23/25, 2460-073 Alcobaça
Loja 2 - Quiosque - Largo Brites de Almeida, 2460 -711 Aljubarrota
t. (+351) 914 804 624 | e. artesanatodaljub@gmail.com
https://www.facebook.com/Artesanato-de-Aljubarrota
Horário Loja 1: maio a setembro: terça a sexta 9h30 às 18h30 e sábado 
9h30 às 13h00 | outubro a abril: terça a sexta 9h30 às 18h30 e sábado 
e domingo 9h30 às 13h00
Horário Loja 2: terça a sexta 14h00 às 18h00 e Sábado 9h30 às 12h30

Praça 25 de Abril, 30, 2460-018 Alcobaça
t. (+351) 262 582 361
Horário: todos os dias das 10h30 às 19h00

Praça 25 de Abril, 51, 2460-043 Alcobaça
t. (+351) 262 590 120
Horário: todos os dias das 9h00 às 19:30

Praça 25 de Abril, 55, 2460-018 Alcobaça
t. (+351) 262 582 493
Horário: todos os dias das 10h00 às 19h00

Praça D. Afonso Henriques, 6 e 7, 2460-030 Alcobaça
t. (+351) 918869797/ (+351) 960173840
Horário: Todos os dias das 10h00 às 20h00

Praça D. Afonso Henriques, 14, 2460-030 Alcobaça
t. (+351) 916 659 544 | www.grupogala.pt
Horário: todos os dias 9:30 – 19:00

Rua Araújo Guimarães, 32, 2460-025 Alcobaça
t. (+351) 966 279 271
Horário: Todos os dias 9:00 – 19:00

Rua Araújo Guimarães, 21 r/c , 2460-025 Alcobaça
t: (+351) 917 236 475
Horário: segunda a sábado das 9h30 às 13h00 e 14h00 às 19h00

Rua Araújo Guimarães, 43, 2460-025 Alcobaça
t. (+351) 967 006 046
Horário: todos os dias das 9h30 às 19h00

Rua Dr. Brilhante, 14 CD, 2460-040 Alcobaça
t. (+351) 262 502 311 / (+351) 968 922 810
Horário: segunda a sexta das 8h00 às 19h00 e sábado das 8h00 às 16h00              
              domingo das 9h00 às 14h00

Mercado Municipal, Rua Eduíno Borges Garcia, 2460 -037 Alcobaça
e. aaota.artesanato@gmail.com

Posto de Turismo de São Martinho do Porto
Rua Vasco da Gama, 8, 2460- 680 São Martinho do Porto
t. (+351) 933 108 862 | e. atelierceramarte@gmail.com
Horário: inverno das 9h00 às 21h00  e verão das 9h00 às 00h00

Rua Rei da Memória, 126, 2475 – 149 Benedita
t. (+351) 966 733 342/ (+351) 962 483 541 | e. gracoes2015@gmail.com
Horário: 10h00 às 19h00

Rua da Filarmónica, 2, Vestiaria , 2460-743 Alcobaça
t. (+351) 262 595 527/ (+351) 914 967 527/ (+351) 965 156 319
e. velhariasrogeriopinto@hotmail.com
Horário: segunda a sábado das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00

Praça da República, 1, 2460 – 073 Alcobaça
t. (+351) 262 144 152 / (+351) 917 871 813 | e.alcobacatouristicshop@gmail.com
facebook.com/alcobacatouristicshop
Horário: todos os dias das 9h00 às 19h00

Praça 25 de Abril, 64, 2460- 018 Alcobaça
e. (+351) 262 585 402 | e. info@madeinalcobaca.com
Horário: todos os dias (Verão) 10h00 às 20h00
                                        (Inverno) 09h30 às 19h30

Praça 25 de Abril, 78, 2460-018 Alcobaça
t. (+351) 262 582 021/965 202 944
Horário: segunda a sábado das 9h30 às 19h30

Rua Alexandre Herculano, 7, 2460 – 022 Alcobaça
t. (+351) 262 582 178
Horário: segunda a sábado das 10h30 às 13h00 e 14h50 às 19h00

Rua Frei António Brandão, 27, 2460 – 047 Alcobaça
t. (+351) 914 201 346
Horário: segunda a sábado 10h30 às 12:00 e 15h30 às 17h30

Rua 16 de Outubro, 11, 2460 – 017 Alcobaça
t. (+351) 966 609 093 | e. mariettezequiel@hotmail.com
www.facebook.com/mariettedesign
Horário: segunda a sexta 10h00 às 13h00 e 15h00 às 19h00
               sábados 10h00 às 13h00

Rua Araújo Guimarães, 2460 – 025 Alcobaça
Horário: abril a setembro das 10h00 às 18h00
               outubro a março das 10h00 às 17h30 

Rua Frei Fortunato, 7, 2460 – 049 Alcobaça
t. (+351) 918 120 666 | e. paulateresatile@gmail.com
http://pttile.blogspot.com
https://www.facebook.com/paula.teresa
Horário: segunda a sexta das 10h00 às 13h00 e 14h30 às 19h00
               sábado 14h30 às 19h00

LOJAS SHOPS
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Câmara Municipal de Alcobaça
Praça João de Deus Ramos, 2460 - 501 Alcobaça
tlf:+351 262 580 800 | e-mail: cmalcobaca@cm-alcobaca.pt
www.cm-alcobaca.pt

Posto de Turismo de Alcobaça
Rua 16 de Outubro, nº 7, 2460-017 Alcobaça
tlf:+351 262 582 377 | e-mail: turismo@cm-alcobaca.pt

CONTACTOS ÚTEIS

www.cm-alcobaca.pt

facebook.com/municipioalcobaca

SERVIÇO EDUCATIVO
O MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA PROMOVE VISITAS
GUIADAS  A ESCOLAS E UNIVERSIDADES SENIORES, 
MEDIANTE MARCAÇÃO PRÉVIA.
e-mail: servico.educativo@cm-alcobaca.pt 
tel: 262 580 800
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