
POR ALJUBARROTA,
COM BRITES DE ALMEIDA

vila de Aljubarrota
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PONTO DE PARTIDA 
Praça Brites de Almeida

PONTO DE CHEGADA
Praça Brites de Almeida

EXTENSÃO APROXIMADA
2km

DURAÇÃO DA VISITA
2h30

GRAU DE DIFICULDADE
**
Nota – Cidadãos de mobilidade condicionada podem 
necessitar de auxílio pontual em zonas de calçada, 

pela irregularidade de alguns pisos.

MOTIVOS DE INTERESSE
História e Património



ALJUBARROTA, UM LUGAR DE PROFUNDO SIGNIFICADO SIMBÓLICO

É terra de povoamento antigo, esta que se estende entre o lombo carsificado da 
Serra de Candeeiros e o oceano Atlântico. Disso nos deu conta Manuel Vieira 
Natividade, arqueólogo alcobacense que, nos finais do século XIX, revelou um 
importante núcleo de ocupação neolítica e de períodos posteriores, no vale da 
Ribeira do Mogo, mesmo ao lado da vila de Aljubarrota.

Mas é outro o motivo que torna o nome desta terra tão conhecido e que faz 
com que ocupe um espaço histórico e lendário na formação e afirmação de 
Portugal como reino soberano. A batalha à qual deu nome teve lugar a 14 de 
Agosto de 1385, contra o exército de Castela, no extremo do “Planalto de Alju-
barrota”, como alguns autores nos referem, num território que corresponde à 
atual localidade de São Jorge, no vizinho concelho de Porto de Mós. 

Ficou a batalha com o nome da pequena vila de Aljubarrota, por ventura, pela 
proximidade e por se tratar de um planalto conhecido com esse nome.

A este importante momento histórico encontra-se associada a personagem 
lendária de Brites de Almeida, conhecida como Padeira de Aljubarrota, a quem 
é atribuído o feito de, com a pá do seu ofício, ter aniquilado um grupo de sete 
castelhanos famintos.

Esta vila foi uma das catorze dos Coutos da Abadia Cisterciense de Alcobaça, 
tendo recebido Carta de Foral em 1316, pelo Abade de Alcobaça D. Martinho I, 
renovada pelo rei D. Manuel I em 1514. Aljubarrota foi sede de concelho até à 
reorganização administrativa do período liberal, no século XIX.

Nos nossos dias, a pequena vila de Aljubarrota fervilha de memórias de tem-
pos passados e a famosa padeira é o pretexto ideal para que todos se sintam 
convidados a descobri-la e a fruir os seus encantos. Com Brites de Almeida, 
descubra as vielas exíguas e o casario tingido de branco, banhado de sol filtra-
do por uma ténue bruma que tão bem caracteriza a luz estremenha.
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A Estátua da Padeira de Aljubarrota, 
do escultor José Aurélio, em risco 
modernista estilizado, encima um 

pedestal formado por um forno com sete 
bocas. Reza a memória que a Padeira de Al-
jubarrota, de nome Brites de Almeida, execu-
tou sete castelhanos que se haviam refugia-
do no seu forno, depois da vitória do Mestre 
de Avis, que, na Batalha Real, encabeçava a 
causa da independência de Portugal.

»PRAÇA BRITES DE ALMEIDA1
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O edifício conhecido como celeiro 
era o local de pagamento dos dízi-
mos e das rendas devidos à Abadia 

de Alcobaça. Edifício de grande solidez e 
dimensões consideráveis, é um bom exem-
plar da arquitetura cisterciense de vocação 
agrícola que se espalha pelo território do 
concelho de Alcobaça. Ainda na freguesia 
de Aljubarrota, no lugar de Ataíja, existe um 

»CELEIRO2 outro edifício da mesma tipologia, a Casa do 
Monge Lagareiro, que se encontra classifica-
do como Imóvel de Interesse Público.
No exterior, o celeiro apresenta painéis de 
azulejos avulsos com representações de 
oragos e lendas locais. Estes painéis são, no 
entanto, interpretações populares lavradas 
no século XX.
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 A primeira referência documental 
conhecida que nos fala desta perso-

nagem lendária data de 1642 e é da autoria 
do cronista cisterciense de Alcobaça Francis-
co Brandão. Afirma que “A Padeira Lendária 
Brites de Almeida tinha o seu forno em 1385 
na rua Direita”, ao lado do celeiro do mostei-

»POSSÍVEL LOCALIZAÇÃO
DA CASA DA PADEIRA3 ro. Aferir da casa da famosa padeira não é 

fácil, quando mesmo esta se encontra en-
volvida num manto controverso. Mas, tendo 
por base a referência que nos chega, e não 
é coincidência, do período da Restauração, 
vale a pena considerar a hipótese do cronista.
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Mais do que realidade ou mito, um lugar e 
uma personagem simbólicos…

O celeiro tinha a fachada principal virada à Rua 
Direita e a Praça Brites de Almeida correspon-
deu, até época contemporânea, a uma zona de-
clivosa não edificada. Assim, a fazer fé na fonte 
que nos refere a casa, é verosímil que, a existir, a 
habitação se tenha localizado na área do atual pá-
tio interior formado pelos muros de habitações 
contemporâneas. Em 2012, trabalhos arqueoló-
gicos não revelaram vestígios medievais, o que 
se pode dever à sua destruição pelas ocupações 
posteriores. Por outro lado, a fonte escrita não é 
coeva da personagem e não parece fundamen-
tar, de forma consistente, a localização. Consti-
tui, ainda assim, uma importante referência da 
lenda no contexto histórica.

Os relatos falam-nos de Brites de Almeida como 
tendo nascido em Faro, em 1350, de pais de con-
dição humilde, donos de uma pequena taberna. 
Brites seria corpulenta, ossuda e feia, de boca 
muito rasgada e cabelos encrespados. Como se 
não bastasse, teria seis dedos nas mãos. Famosa 
por ser destemida e desordeira, impunha respeito 
à sua volta. Não deu vida fácil aos pais, que fale-
ceram cedo. Já na casa dos 20 e órfã, vendeu os 
seus pertences e entregou-se a uma vida errante.

São-lhe atribuídos factos de difícil verificação. 
Terá morto um pretendente que desafiou para um 
duelo, tendo, posteriormente, fugido para Castela 
num batel que foi assaltado por piratas magrebi-
nos. Estes venderam-na como escrava a um po-
deroso senhor da Mauritânia. Após sofrida fuga, 
com dois outros escravos portugueses, naufra-
gou na costa de Ericeira. Procurada pela justiça, 
disfarçou-se de homem e foi vivendo como al-
mocreve. O cansaço da vida sem eira nem beira 
levou-a a aceitar o trabalho de padeira, em Alju-

barrota, onde casou com um humilde lavrador em 
1389. Do casal, nunca é referida descendência.

Aqui estaria, aquando da Batalha Real, a 14 de 
agosto de 1385, no “planalto de Aljubarrota” e, 
muito a seu gosto, envolveu-se nas escaramu-
ças que ocorreram na sequência do confronto. 
Após um desses episódios, de regresso a casa, 
terá dado pela existência clandestina de fora-
gidos das hostes castelhanas. Em número de 
sete, escondidos no forno, fingiam dormir ou 
não entender as ordens de rendição da padeira. 
Encurralados, a padeira agrediu-os até à morte, 
com a pá do seu ofício. Na sequência deste epi-
sódio, Brites de Almeida terá reunido um grupo 
de mulheres e constituído uma espécie de milí-
cia para perseguir fugitivos da batalha.

Não existe unanimidade quanto à existência des-
ta personagem neste papel que lhe é atribuído. 
No entanto, a força da lenda deve ser entendida 
pelo simbolismo que a envolve no contexto de 
afirmação da soberania portuguesa. De facto, ao 
longo da história de Portugal, houve vários mo-
mentos em que se sentiu a necessidade de se 
criar um “espírito de nação” socialmente trans-
versal. A Restauração da Independência, na se-
quência do período filipino, foi um deles. Data 
desta época a referida fonte. Ainda que a veraci-
dade histórica desta personagem seja de difícil 
verificação, os relatos alimentam o imaginário 
das gentes, que conotam Brites de Almeida com 
o sentimento patriótico dos populares de Alju-
barrota, num registo eminentemente feminino e 
ao longo de vários séculos.

A lenda confere, acima de tudo, uma redobrada 
importância ao episódio militar que, com o início 
da segunda dinastia, permitiu, a Portugal, inau-
gurar um novo ciclo, em que a sua existência 
enquanto Estado-nação se tornará incontestável.
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Esta igreja foi erigida em 1549, 
no local onde terá existido uma 
ermida do século XII. O interior 

bem como o exterior foram profundamente 
remodelados nos inícios do século XX e na 
reconstrução de 1972. Mantêm-se a torre 
sineira, encimada por um coruchéu em for-
ma de “tiara” ou de três coroas sobrepostas, 
características do distintivo papal. O templo 
apresenta uma nave com teto em madeira 
disposto em três panos. Os vãos laterais e 

»IGREJA DE SÃO VICENTE4 o óculo da fachada asseguram a iluminação 
natural. O altar-mor conta com um retábu-
lo pintado com três painéis e colunas “sa-
lomónicas” em pedra. Os altares laterais, 
seiscentistas, são dedicados a Santo António 
e a Nossa Senhora do Rosário. No exterior, 
destacam-se o pequeno cruzeiro de pedra 
lavrada e os dois túmulos oitocentistas profu-
samente decorados e da pertença de famílias 
abastadas da época. 
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 A exposição de arte sacra é formada 
por um acervo artístico e religioso de 

grande valor histórico, cultural e litúrgico que 
confere dimensão ao património local. As 
esculturas policromadas remetem-nos, fun-
damentalmente, para o universo escultórico 
dos séculos XVII e XVIII e representam parte 
de uma coleção muito mais vasta, na posse 
da paróquia. O núcleo encontra-se, com ca-
ráter permanente, na Igreja Paroquial de São 
Vicente.

»NÚCLEO DE ARTE SACRA 
DE ALJUBARROTA5

Estelas Funerárias

Virgem com o menino, séc. XVI
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A malha urbana da povoação de-
nuncia uma matriz medieval replica-
da ao longo dos séculos seguintes. 

A Rua Direita surge como o eixo estruturante 
que confere uma forma alongada à povoa-
ção. É um fenómeno muito típico dos luga-
res que foram crescendo de forma linear, ao 
longo das vias percorridas por almocreves e 
por peregrinos em demanda de Santiago de 
Compostela por um dos vários caminhos por-
tugueses. No caso de Aljubarrota, o estreito 
planalto onde se implanta a vila também con-
tribuiu para esta planta urbana. Sobre os la-
dos da Rua Direita, arruamentos secundários 
desenham percursos serpentiformes, por ve-

»MALHA URBANA6 zes exíguos, delimitados pelas fachadas e por 
muitas paredes cegas caiadas de branco que 
escondem pátios interiores. O aglomerado 
atual conserva uma homogeneidade consi-
derável, expressa na matriz dos arruamentos 
e nos muitos edifícios dos séculos XVIII e XIX 
que fazem uso de cantaria, colunas e janelas 
de várias geometrias. Os edifícios apresen-
tam volumetrias harmoniosas, com um má-
ximo de um piso acima do rés-do-chão. Este 
retrato de Aljubarrota remete-nos para uma 
cultura de clara raiz mediterrânea, ainda que, 
do planalto, seja o Atlântico que marca a linha 
do horizonte.

Rua Direita



13

Aljubarrota apresenta uma grande 
diversidade tipológica de emol-
duramento de vãos. Entre estes, 

encontram-se janelas do século XVIII, de 
cantaria reta, de olho-de-boi, redondas ou 
ovaladas, de avental quadrangular, de em-
pena superior abaulada, de verga arqueada 
trilobada e, ainda, outras variantes.

»JANELAS SINGULARES7
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Este pequeno templo é o que resta 
de um conjunto que incluía o Hos-
pital do Espírito Santo. 

Apresenta planta longitudinal composta por 
dois corpos, com cobertura diferenciada de 

»IGREJA DA MISERICÓRDIA8 duas águas na nave e de uma água na sa-
cristia. A fachada principal é de empena trian-
gular rematada por cruz latina, com cunhais 
de cantaria encimados por pináculos. Data do 
século XVI. 
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 Aljubarrota era uma das treze vilas 
dos Coutos da Abadia de Alcobaça, 

sendo parte inclusa das terras doadas por D. 
Afonso Henriques. Era então referida como 
Aljamarôta, denunciando uma possível re-
lação com a palavra árabe Aljobbe (poço ou 
cisterna). A primeira Carta de Foral data de 
1316, atribuída pelas mãos do abade D. Mar-

»PELOURINHO E TORRE
DO RELÓGIO9

Símbolos da soberania local
O pelourinho é constituído por um soco de três 
degraus circulares sobre o qual assenta a base, 
a coluna, o capitel e o remate que constituem o 
monumento. A base, de planta octogonal, é tron-
cocónica e exibe uma decoração com motivos ve-
getalistas. A coluna é composta por um fuste cilín-
drico e liso. O capitel oitavado está decorado com 
oito florões, onde alguns autores reconhecem se-
melhanças com a cruz de Avis, embora estilizada. 
O remate tronco-piramidal repousa sobre o ábaco, 
e está ornado de um escudo encimado por um cha-

tinho. O Foral novo, de 1514, é outorgado por 
D. Manuel. O documento justificou, por essa 
altura, a construção do pelourinho, no centro 
da vila, onde também se localizava a antiga 
Casa da Câmara, no lugar da atual sede da 
Junta de Freguesia, e a torre sineira ou do 
relógio.

péu, tradicionalmente conotado com o da “Padeira 
de Aljubarrota”, ao qual se sobrepõe uma esfera ar-
milar. Pela tipologia e pelos elementos decorativos, 
o pelourinho data do reinado de D. Manuel, assu-
mindo o estilo artístico com o nome do monarca.
A Torre do Relógio data do séc. XVI. D. Sebastião 
ofereceu à vila o sino da torre por volta de 1554/ 
1578. A Torre, símbolo do poder civil, estava sepa-
rada da antiga Casa da Câmara, constituindo um 
modelo arquitetónico invulgar. Apresenta planta 
quadrangular e cobertura em coruchéu piramidal 
encimado por catavento com campanário.
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Com assinatura de António Vi-
digal, o busto de Eugénio dos 

Santos e Carvalho constitui uma homena-
gem a este cidadão, o mais ilustre de Aljubar-
rota. Nado em Março de 1711, na casa dos 
Carvalhos, na Rua Direita da então freguesia 
de Nossa Senhora dos Prazeres, em Aljubar-
rota, foi engenheiro militar e, à época, um 
dos maiores vultos mundiais da arquitetura. 
Após o terramoto de 1755, traçou o plano de 
recuperação de Lisboa e dirigiu, com Carlos 
Mardel, as obras do Mosteiro de S. Bento da 
Saúde, a atual Assembleia da República, sen-
do igualmente da sua autoria inúmeros proje-
tos em Lisboa, entre os quais o anteprojeto 
da estátua de D. José I a construir no Terreiro 
do Paço. No Porto, projetou a Cadeia e o Tribu-
nal da Relação, dos edifícios mais distintos do 
tempo dos “Almadas”.

»BUSTO DE BRONZE 
DE EUGÉNIO DOS SANTOS10

Situada junto ao Largo de Nossa 
Senhora dos Prazeres, a Casa 
dos Capitães data do século 

XVIII. Apresenta janelas de avental cuja re-
construção é de 1779. É constituída por dois 
corpos, a antiga residência dos capitães de 
milícias e os antigos cómodos e cavalariças, 
para que o capitão pudesse cumprir a sua obri-
gação de dar guarida e proteção aos viajantes 
e forasteiros.

»CASA DOS CAPITÃES11
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Considerado o mais antigo mo-
numento de Aljubarrota e o de 

maior relevo histórico. O primeiro templo que 
existiu neste local terá sido construído no 
século XIII, conservando-se, na atualidade, o 
magnífico portal românico. 

»IGREJA DE NOSSA 
SENHORA DOS PRAZERES12

Em torno de D. Nuno Álvares Pereira
Após a sua construção inicial, a igreja sofreu múl-
tiplas alterações. No século XIV, uma importante 
família aqui instituiu capela e a sua última morada. 
As arcas tumulares de Martim Palença e da sua 
mulher são acessíveis a partir da igreja, através 
de um portal de arco quebrado. Em meados do 
século XVI, foi reconstruída a nave, a torre sineira 
e a capela batismal. Em 1596 surge uma nova ca-
pela privada tumular, em estilo maneirista, sendo 
de destacar o portal pilastrado e a cobertura em 
abóbada de caixotões. No século XVIII, em perío-
do barroco, foram construídos dois corpos arqui-
tetónicos adossados à cabeceira, posteriormente 
demolidos. No interior, foram adicionados novos 
retábulos do período joanino.  
Este templo remete-nos para os tempos da Ba-

talha de Aljubarrota. Diz a memória que D. Nuno 
Álvares Pereira ai rezou nas vésperas do recontro. 
Mas esta versão ainda não está documentalmen-
te comprovada. Acresce a este facto que Porto de 
Mós dista mais de uma dezena de quilómetros da 
vila de Aljubarrota. Ora, estando aí acantonadas 
as tropas a 13 de agosto, não é crível que o Con-
destável se deslocasse tamanha distância para 
um momento de oração.
Este templo, dos mais importantes dos Coutos, 
encerra inúmeras respostas históricas que traba-
lhos arqueológicos futuros poderão eventualmen-
te revelar. A datação de ossários existentes e o 
seu enquadramento, bem como o estudo dos ní-
veis mais antigos revelam-se fundamentais para 
a compreensão do território nos alvores da nacio-
nalidade e nos tempos posteriores.
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O edifício enquadra-se no século 
XVIII e assume um valor de me-
mória importante no núcleo his-

tórico da vila, por ali ter nascido Eugénio dos 
Santos, em Março de 1711.

»CASA DOS CARVALHOS13

Parte integrante de um antigo 
solar quinhentista, esta janela 

classificada como Imóvel de Interesse Públi-
co situa-se no n.º 49 da Rua Direita. Consti-
tui mais um testemunho manuelino do qual 
se conserva a moldura do vão, coroada, na 
verga lavrada, por três cogulhos, ostentando 
ombreiras e base profusamente enobrecidas 
por cordões, um dos motivos mais utilizados 
na gramática decorativa deste estilo artístico.

»JANELA DE ESTILO
MANUELINO14
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SUGESTÕES COMPLEMENTARES 
DE VISITA EM ALJUBARROTA

15 »ESTÁTUA DE HOMENAGEM 
A D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, 
O CONDESTÁVEL

16 »CRUZEIRO DE ALJUBARROTA

Da autoria do escultor António Vidigal, o mo-
numento foi inaugurado a 14 de Agosto 2004. 
D. Nuno Álvares Pereira foi canonizado como 
São Nuno de Santa Maria pelo papa Bento XVI 
a 26 de Abril de 2009 e, pelo contexto histó-
rico desta figura de primeira linha dos finais 
do século XIV, mereceu uma homenagem ex-
pressa numa escultura sóbria, de equilibrado 
efeito cénico.

O cruzeiro de Aljubarrota é o mais belo exem-
plar do concelho de Alcobaça. Assenta em 
soco quadrangular de três degraus escalona-
dos. Tem base quadrangular, coluna de fuste 
cilíndrico liso monolítico, com dois anéis sa-
lientes na zona inferior e capitel decorado com 
duas volutas. O remate é formado por um 
maciço encimado por uma cruz trevada. Pelo 
seu valor artístico, mereceu obras de restauro 
em 2003.
Disposto para ser visto de frente para quem 
vem dos territórios a sul, este cruzeiro cons-
titui uma das marcas que pontuavam a cente-
nar via de comércio e peregrinação, à entrada 
da vila.
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17 »CAPELA DE S. JOÃO BATISTA
São João Baptista remonta, segundo a inscri-
ção presente no tímpano do portal principal, a 
1606. A capela é antecedida por um adro. Em 
termos volumétricos, destaca-se a cúpula da 
capela-mor, apoiada em contrafortes. O alçado 
principal, em empena, é marcado pela abertu-
ra do portal de verga reta coroado por tímpano 
e por um óculo. O interior pauta-se pela mes-
ma simplicidade, com coro alto, cobertura de 

madeira na nave e abóbada de caixotões na 
cabeceira.
Apesar do isolamento e da depuração do con-
junto, São João Baptista assume-se, ainda nos 
nossos dias, como um importante polo religio-
so, aqui se realizando as tradicionais festas 
em tributo ao patrono do templo, no dia que 
a Igreja Católica lhe consagra, 24 de Junho.



VISITE AINDA... 

“QUEM PASSA POR ALCOBAÇA, NÃO PASSA SEM LÁ VOLTAR”

MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA
Rua de Leiria, s/n, Olival Fechado, Alcobaça
tlm: +351 968 497 832 | e-mail: museus@cm-alcobaca.pt

MUSEU RAUL DA BERNARDA
Ponte D. Elias, Alcobaça
tlm: +351 968 497 832 | e-mail: museus@cm-alcobaca.pt

MOSTEIRO CISTERCIENSE DE SANTA MARIA DE COZ
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

PARQUE DOS MONGES
Rua Quinta das Freiras, nº 10, Chiqueda, 2460-089 Alcobaça
tlf: +351 262 581 306 | e-mail: geral@parquedosmonges.com
www.parquedosmonges.com

JARDIM DO AMOR
Jardins da Biblioteca Municipal de Alcobaça
Rua Araújo Guimarães, 2460-025 Alcobaça
www.cm-alcobaca.pt

Encontre produtos da terra na GRANJA DE CISTER
Rua de Leiria, Alcobaça
tlf: +351 262 597 565 | e-mail: geral@granjadecister.pt
www.granjadecister.com
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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

Central da Confluência dos Rios
Jardim da Biblioteca Municipal
tlm:+351 968 497 832

Mosteiro de Alcobaça
Praça 25 de Abril, 2460 - 018 Alcobaça
tlf: +351 262 505 120 | e-mail: geral@malcobaca.dgpc.pt
www.mosteiroalcobaca.pt

Núcleo de Arte Sacra de Aljubarrota
Praça do Pelourinho s/n 2460-601 Aljubarrota
Marcação: Junta de Freguesia de Aljubarrota
tlf:+351 262 507 113 | tlm:+351 932 508 111  | e-mail: j.f.prazeres@gmail.com

CONTACTOS ÚTEIS

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



www.cm-alcobaca.pt

facebook.com/municipioalcobaca
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