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ALCOBAÇA É TERRA DE PAIXÕES, CIDADE ONDE 
É BOM VIVER E ONDE VAI QUERER VOLTAR.

APAIXONE-SE E ACEITE ESTE CONVITE! 
VENHA PERCORRER OS SEGREDOS DUMA 

CIDADE QUE DÁ LUGAR AO AMOR! ENCONTRE 
LOCAIS E RECANTOS QUE NARRAM HISTÓRIAS 

DE TODOS OS TEMPOS. 
O TEMA DO AMOR CONDUZ A VIAGEM 

PELA CIDADE, DE PREFERÊNCIA A PÉ, PARA 
DESFRUTAR DO PANORAMA E PASSEAR. 

CONVIDAMO-LO A CONHECER O CENTRO 
DESTA SOSSEGADA E ACOLHEDORA CIDADE. 
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Parque Verde
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Mosteiro de Alcobaça
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3,75km
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3h
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**
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Cine-Teatro de Alcobaça João D´Oliva Monteiro
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Iniciamos esta viagem no Parque Verde.
Neste espaço falamos do AMOR À ÁGUA: desde 
o início da história humana, o desenvolvimento 
das povoações fazia-se onde existia água que trazia 
grande abundância de alimentos. Água é vida, é criação 
e riqueza. Foram os rios Alcoa e Baça, que motivaram 
o posicionamento da Abadia Cisterciense. 

AMOR À ÁGUA

1  » PARQUE VERDE
Latitude: 39.544604 | Longitude: -8.973390

2  » LEVADA

3  » JARDIM DO AMOR

5  » MERCADO MUNICIPAL

6  » CHALET DE ORIOL PENA

7  » JARDINS DA PRAÇA 
JOÃO DE DEUS RAMOS

4  » IGREJA DE NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO
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Nos antigos caminhos da água do 
mosteiro.
O Parque Verde de Alcobaça, situa-

do na entrada nascente da cidade, abraça o rio 
Alcoa e preserva a memória dos antigos ca-
minhos da água para o Mosteiro de Alcobaça. 
Trata-se de espaço de lazer e de encontro para 
todas as gerações, onde o sol, a terra, a água 
e a natureza convivem em plena harmonia. 
Um novo espaço que «devolveu» o rio Alcoa à 
cidade, respeitando o património ambiental e 
o legado dos monges cistercienses.
Esta área, com mais de seis hectares, cons-
titui, também, uma nova centralidade e um 
espaço social amplo, propício ao desporto es-
pontâneo, a atividades ao ar livre e capaz de 
acolher os mais diversos eventos. 
Este parque municipal integra ainda uma am-
pla estratégia de mobilidade sustentável, que 
inclui a pedonalização progressiva do rio Al-
coa, desde a sua nascente até à foz.

»PARQUE VERDE1 O SISTEMA HIDRÁULICO DOS 
CISTERCIENSES DE ALCOBAÇA

A água era fundamental para os monges ga-
rantirem a sua existência em comunidade 
autónoma.
A Abadia era abastecida de água potável sub-
terrânea, a partir de uma captação na Chique-
da, e de água comum, através de uma levada 
derivada do rio Alcoa.

- Conduta de água potável
É a rede de abastecimento hídrico do mostei-
ro, para finalidades de alimentação, higiene 
corporal e atos litúrgicos. Com origem no lu-
gar 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, superficiais e elevados,  
o que revela notáveis conhecimentos de en-
genharia hidráulica por parte dos seus cons-
trutores. Na zona do Parque Verde, o aquedu-
to está ou estava implantado à superfície ou 
em elevação.

- Levada 
O Açude para captação de água comum, no 
rio Alcoa,  para a abadia cisterciense está si-
tuado no atual Parque Verde e a ‘água levada’ 
circula ao ar livre, num canal com leito e ta-
ludes de terra.
A derivação de água foi concebida para ativi-
dades que exigiam 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 mosteiro assenta, parcial-
mente, no talude direito da levada.Miradouro sobre o Açude de derivação
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A instalação, no séc. XII, e o de-
senvolvimento da comunidade de 
monges da ordem de Cister, em Al-

cobaça, implicaram um cuidadoso estudo do 
território, de forma a retirar o máximo partido 
deste. Assim foi em relação à água, recurso 
essencial à vida quotidiana no Mosteiro de 
Alcobaça, cuja localização, em boa parte, foi 
determinada pela possibilidade de canalizar os 
cursos de água para as fontes, os moinhos, 
a cozinha e outras dependências monásticas.
Fosse na indústria tintureira e de construção, 
como força motriz de azenhas e moinhos, fos-
se para a rega de hortas e pomares ou para o 
consumo doméstico, por motivos de higiene 
ou meramente lúdicos, a água era, essen-
cial. O seu aproveitamento adequado obrigou 
à construção de um complexo sistema hidráu-
lico. Ao longo dos séculos, o sistema hidráuli-
co foi ajustado consoante as necessidades de 
cada momento.
Desse sistema hidráulico fazem parte dois 
elementos fundamentais: a levada e a condu-
ta de água potável.

»LEVADA2 A primeira consiste num canal a céu aberto 
de largura variável, que ronda os três metros. 
A levada abastecia as atividades industriais e 
serviços que não exigiam uma água excecio-
nalmente pura.
A conduta de água potável, com uma largura 
de topo média de trinta centímetros, foi cons-
truída em calcário talhado em peças com cer-
ca de um metro de comprimento e uma sec-
ção interior semicircular por onde corria a água 
pura que preenchia as necessidades alimenta-
res e litúrgicas. Esta conduta estendia-se por 
mais de dois quilómetros, desde o ponto de 
recolha, em Chiqueda.
Junto ao atual bairro do Lameirão, a conduta 
assenta no topo do muro que delimita o gran-
de canal da levada. 
O atual percurso pedonal da Levada no Lamei-
rão faz parte da estratégia de intervenção da 
cidade que pretende ligar o Jardim do Obelis-
co ao Parque Verde, tendo em linha de conta a 
valorização da identidade cisterciense e o seu 
legado.

Passeio pedonal junto à Levada



O JARDIM DO AMOR É UM ESPAÇO DE 
LAZER QUE SE SITUA NA CONFLUÊNCIA 

DOS RIOS ALCOA E BAÇA. 
EVOCA O AMOR IMORTAL DE PEDRO 

E INÊS E INSPIRA-O A ESCREVER UMA 
DEDICATÓRIA OU JURA DE AMOR, PARA 
SER COLOCADA NUM DOS 700 COFRES 
EMBUTIDOS NO MURO DO RIO BAÇA.

»JARDIM DO AMOR
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MAPA DO JARDIM DO AMOR
A- CONFLUÊNCIA DOS RIOS ALCOA E BAÇA
B - CENTRAL HIDROELÉTRICA
C - TRONOS REAIS E COFRES DO AMOR
D- CASA DE AIRES MATEUS
E - PALACETE ARAÚJO GUIMARÃES
F - PALACETE BERNARDINO LOPES DE OLIVEIRA
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Marques, Gentil, Lendas de Portugal (adaptado)

Reza a lenda de Alcoa e Baça* que vivia nesta 
região um casal de namorados que se amava per-
didamente. Ela chamava-se Baça e ele Alcoa. Um 
dia, o rapaz recebeu a visita de uma estranha fi-
gura, o que o fez mudar o seu caráter e forma de 
viver. Tornou-se extremamente ambicioso, a ponto 
de abandonar Baça. Esta chorou tanto que viu as 
suas lágrimas formarem uma ribeira. O jovem Al-
coa, ao saber disso, caiu num desespero terrível 

e, devido ao seu remorso, chorou dia e noite, tanto 
que se transformou em rio, passando a murmurar 
nas noites luarentas:
- Baça, meu amor!... Perdoa-me, peço-te por tudo 
que me perdoes!
Baça perdoou-lhe e aqui mesmo se juntou a Alcoa, 
desaguando no seu lado esquerdo, que é o lado 
do coração. Diz-se ainda que em certas noites se 
ouvem murmúrios apaixonados nas águas do rio.

A »CONFLUÊNCIA DOS RIOS ALCOA E BAÇA
O rio Baça desagua no rio Alcoa justamente 
onde se abasteciam os moinhos, as olarias e 
as unidades fabris que ali laboravam. 
O Alcoa nasce no vale da Ribeira do Mogo, em 
Chiqueda; por sua vez, o Baça nasce a sul, no 
Vimeiro, cujo braço mais longo e caudal maior 

viria a ter um papel importante no modelar da 
paisagem alcobacense, devido ao túnel man-
dado construir pelo Ministro Duarte Pacheco 
em 1938, por onde o Baça corre. Este túnel 
mudou uma parte da feição urbana da então 
vila. 

Confluência dos rios Alcoa e Baça (antigamente) Confluência dos rios Alcoa e Baça (atualmente)

*datada provavelmente do séc. XVIII

A Central Hidroelétrica é um marco da produ-
ção de eletricidade na cidade. O local onde 
se situa evoca um rasgo de pioneirismo, uma 
vez que aí foi produzida a primeira energia 
elétrica para iluminação, em 1896. Esta força 
empreendedora está bem patente na casa 
das máquinas modernista, cujo motor diesel 
Sulzer (último testemunho do tipo em Por-
tugal) e alternadores elétricos atestam com 
toda a sua beleza e eloquência técnica. Um 
compósito patrimonial que faz desta mini-hí-
drica um vestígio industrial raro e de alto-re-
levo nacional.

B »CENTRAL HIDROELÉTRICA

Interior da Central Hidroelétrica

Central Hidroelétrica
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C »TRONOS REAIS 
E COFRES DO AMOR

Os “tronos reais”, esculpidos em pedra da re-
gião de Alcobaça por Thierry Ferreira e Rena-
to Silva, são uma obra de 2015 e simbolizam 
o amor imortal de Pedro e Inês. Acompanha-
-os um coração em aço corten que simboliza 
o mote do concelho: “Alcobaça: dê lugar ao 
amor”. 

Cofres do Amor

Tronos Reais

A paixão de Pedro e Inês é uma história de 
amor que data do séc. XIV. Dama galega, Inês 
de Castro veio para Portugal em 1340, no sé-
quito de D. Constança, noiva do infante D. Pe-
dro. Inês e Pedro sucumbiram a uma paixão 
tão intensa como perigosa. Não tardou que os 
seus amores suscitassem uma forte oposição 
na corte, por motivos políticos, e no povo. O 
rei Afonso IV decidiu pôr cobro ao desvario 
amoroso do filho e, instigado por Diogo Lopes, 
Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves, ordenou a 
execução de Inês por decapitação. Louco de 
dor, o amante congeminaria a sua vingança. 
Ascendendo ao trono, D. Pedro I sentencia à 
morte dois dos conselheiros, assistindo à sua 
execução violenta. Ao mesmo tempo declarou 
Inês como sua legítima mulher, impondo-a aos 
súbditos para que a reconhecessem, depois 
de morta, como Rainha de Portugal. 

Junto ao rio Baça pode ver-se a Casa de Aires 
Mateus, projeto de arquitetura do Atelier Aires 
Mateus que se destaca pelo excelente efeito 
cénico das formas com múltiplas perspetivas. 
Em frente, junto à ponte, existia o moinho da 
Praça, propriedade do Mosteiro.

D »CASA DE AIRES MATEUS

Jardim do Amor

Casa de Aires Mateus
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O Palacete Araújo Guimarães, construído em 
1870, funciona hoje como Biblioteca Munici-
pal. Residência oitocentista, de arquitetura 
e inspiração neo-romântica e neo-clássica, 
muito ao estilo do Brasil de onde o seu pro-
prietário, Araújo Guimarães, regressou após 
um período emigrado em demanda de uma 
vida melhor. 
Este edifício foi adaptado a unidade fabril no 
final da 1ª grande Guerra. Na primeira meta-
de do séc. XX a fábrica produzia farinha da 
marca Cister, bem como licores e conservas 
de frutas. Em 1950, a instalação de maqui-
naria mais moderna, adaptada ao incremento 
da produção de leite condensado e de rebu-
çados, fomenta uma nova era de sucesso 
industrial e comercial. Posteriormente, com-
potas, frutas cristalizadas, licores e ginjas for-
mam o conjunto dos produtos então fabrica-
dos pela antiga Alimentícia.  

E »PALACETE  ARAÚJO GUIMARÃES Joaquim F.  Araújo Guimarães [1829 – 1898] 
Nascido em Santiago do Lordelo (Guimarães), 
ruma muito jovem para o Brasil (Pernambuco), 
onde se vem a destacar como empresário de 
sucesso com a firma Ferreira Guimarães. Em 
1868, regressa a Portugal e acaba por se radi-
car em Alcobaça, seguindo o exemplo do seu 
bom amigo Bernardino Lopes de Oliveira. Com 
um espírito inovador, abraçou uma variedade 
grande de atividades que vão da lavoura e da 
indústria até à política (foi mais do que uma 
vez Presidente do Município) ou à filantropia 
social (ao fundar o Asilo de Infância Desvalida 
do Distrito de Leiria). A ele se deve o surgi-
mento da luz elétrica na vila no final do séc. 
XIX. É quem convoca Júlio Biel para desenvol-
ver a mini-hídrica, montada na confluência dos 
rios para a exploração da iluminação privada, 
cuja concessão seria outorgada ao engenheiro 
alemão já após a sua morte. Funda a Fábrica 
de Fiação e Tecidos e Algodão de Alcobaça, 
expoente alto da indústria alcobacense e en-
tidade empreendedora, décadas mais tarde, 
da iluminação pública do concelho a partir da 
central elétrica da Fervença. 

Palacete Araújo Gimarães

O Palacete Bernardino Lopes de Oliveira-
constitui uma típica casa dos finais do séc. 
XIX (1872 ou 1873). À semelhança de outros 
palacetes alcobacenses, também este nasce 
do esforço bem-sucedido de emigrantes vin-
dos do Brasil. Este espaço está intimamente 
ligado ao pioneirismo alcobacense, uma vez 
que aqui existiu um gabinete de curiosidades 
ou “quarto das maravilhas” (antepassado 
dos museus), preenchido pelas ricas cole-
ções do seu proprietário onde se destaca a 
de taxidermia, incluída na multiplicidade de 
objetos raros dos três ramos da biologia: ani-
mal, vegetal e mineral.

F »PALACETE BERNARDINO
LOPES DE OLIVEIRA Bernardino Lopes de Oliveira [ 1837 - 1907] 

Desgostoso com o atraso em que encontrou 
a sua terra natal, dedicou grande parte da 
sua vida ao progresso e desenvolvimento da 
então vila e região, tornando-se porventura o 
maior e mais ilustre benemérito alcobacen-
se. Entre os muitos cargos de prestígio, no-
meiem-se os de sócio fundador do Gabinete 
de Leitura do Clube Alcobacense, do Asilo de 
Infância Desvalida ou ainda o de fundador e 
provedor do Hospital da Misericórdia de Alco-
baça, inaugurado em 1890. Político republica-
no ativo, transmitiu os ideias da república ao 
seu filho Américo Oliveira (1832 – 1954) que 
terá mesmo participado, em Lisboa, na revo-
lução Republicana de 5 de Outubro de 1910. 

Palacete Bernardino Lopes
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A Igreja de Nossa Senhora da Con-
ceição, reconstruída em 1648, assu-

me um marcado valor simbólico por ter sido 
o refúgio dos monges fundadores do mostei-
ro de Alcobaça.
Associado ao seu enquadramento numa pra-
ça recolhida, torna-se um recanto que apela 
à tranquilidade.

»IGREJA DE NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO4

Interior da Igreja Nossa Senhora da Conceição

No Mercado Municipal encontra, 
por dádiva da ÁGUA, os melhores 
alimentos que a nossa terra ofere-

ce: Maçã de Alcobaça, Pera Rocha do Oeste, 
horticolas e peixe fresquíssimo do mar aqui 
tão perto. Estes produtos agrícolas têm vindo 
a ser cultivados desde o séc. XII. 

»MERCADO MUNICIPAL5

Com o abandono do Mosteiro e posterior ex-
tinção das ordens religiosas em 1834, as suas 
propriedades foram adquiridas em hasta pú-
blica por famílias burguesas, que estabelece-
ram quintas que promoveram o crescimento 
da cidade.
O mercado está situado onde em tempos se 
encontrava uma dessas quintas, denominada 
Quinta da Gafa. Era uma granja dos monges 
cistercienses com 32 hectares, cuja designa-
ção foi escolhida, ao que se sabe, por aí ter 
existido um grande olival que foi dizimado 
pela moléstia chamada “gafa”. Esta quinta foi 
adquirida no séc. XIX por Oriol Pena.   

Localizado na entrada principal escontra-se o 
painel, de 1966, da autoria de Luciano Santos, 
peça do modernismo em cerâmica (baixo rele-
vo policromado), da Cerâmica Alcoa, que esta-
va localizada na Rua Frei Fortunato, a caminho 
para o Museu Raul da Bernarda. 

Interior do Mercado Municipal

Painel do Mercado Municipal
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Tal como o Mercado, também o Cha-
let de Oriol Pena se situava na Quinta 

da Gafa. Na última década do séc.XIX, Fran-
cisco Inácio Chavier de Figueiredo e Melo de 
Oriol Pena mandou construir este Chalet para 
sua residencia. A Quinta da Gafa era proprie-
dade do seu sogro João da Silva Rino. Natural 
de Torres Novas, Francisco de Oriol Pena era 
fidalgo da Casa Real e amigo do Rei D. Car-
los, detinha vastas propriedades também em 
Leiria. Não deixou descendência e, em 1931, 
após a sua morte, a Quinta foi adquirida pela 
Câmara Municipal de Alcobaça. 

»CHALET
DE ORIOL PENA6 Foram então realizadas obras de reparação e, 

no ano de 1948 o edifício é adaptado a Pa-
ços do Concelho. Alojou também a escola 
primária e a PSP em meados do séc. XX. Em 
1954 é demolido o antigo Portão da Quinta 
da Gafa.
Este edifício é um chalet romântico, construí-
do e influenciado pela tipologia Suíça, com te-
lhados de águas fortemente inclinados e ele-
mentos revivalistas do gótico-renascentista. 
O lago romântico à sua esquerda é contem-
porâneo à construção do chalet e tinha cisnes 
e gansos, daí o tema da água se manter.

Chalet de Oriol Pena

Passeie pelos Jardins que oferecem 
momentos de contemplação e várias 

atividades: biblioteca digital, parque infantil, 
courts de ténis, café e espaços de lazer.

»JARDINS DA PRAÇA
JOÃO DE DEUS RAMOS7

Jardins da Praça João de Deus Ramos

Jardins da Praça João de Deus RamosJardins da Praça João de Deus Ramos



Alcobaça foi o local onde se realizaram as 
primeiras aulas monásticas, a 11 de janeiro de 1269. 
Inicialmente a escola de Alcobaça destinava-se apenas 
aos monges e ao ensino de Teologia, mas, cerca de 
300 anos depois, o Colégio de N. Sra. da Conceição 
desenvolve o ensino neste espírito pioneiro.
O Colégio funcionou em  dois espaços distintos, 
ambos do lado sul da igreja do Mosteiro: o primeiro 
contíguo à Sala dos Túmulos; o segundo, após 
o  terramoto de 1755, na Ala Sul do Mosteiro.
O AMOR À EDUCAÇÃO reflete-se, em Alcobaça,  
na existência de várias escolas centenárias.

AMOR À EDUCAÇÃO

8  » ESCOLA PRIMÁRIA

9  » ESCOLA ADÃES BERMUDES

7  » JARDIM-ESCOLA JOÃO DE DEUS
Latitude: 39.552137 | Longitude: -8.976313
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 O Jardim-Escola João de Deus, 
o terceiro mais antigo do país, foi 

projetado pelo Arquiteto Raúl Lino em 1913. 
Instalado inicialmente no Rossio, foi recons-
truído, na localização, atual em 1956. 

»JARDIM-ESCOLA
JOÃO DE DEUS RAMOS7 Raul Lino [1879 – 1974] 

Artista e arquiteto, defendeu a tradição na 
conceção das formas, afirmando que a arte 
e a arquitetura são um produto do homem 
e para os homens, com história, genealogia, 
características e funcionalidades próprias do 
espaço e do tempo em que se inserem e da 
comunidade para que são produzidas. 
Foi um defensor da tradição versus moder-
nismo. Tem em Alcobaça várias obras que 
se destacam no tecido urbano da cidade: 
Jardim-escola João de Deus (1911), Escola 
Primária (1918], Escola Agrícola Feminina 
(1922);  Casa de habitação de Manuel Vieira 
Natividade [1914-1917] e Monumento a Vieira 
Natividade [1920].

Jardim-Escola João de Deus (atualmente)

Jardim-Escola João de Deus (antigamente)

A antiga escola primária inclui, hoje, 
a sede da União de freguesias de 
Alcobaça e Vestiaria. 

Mais acima está localizada a Escola Básica 2/3 
Frei Estêvão Martins.

»ESCOLA PRIMÁRIA8

Antiga Escola Primária
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Na restaurada Escola Adães Ber-
mudes funcionam, atualmente, os 
serviços de ação social, juventude e 

associativismo do Município de Alcobaça. 
O arquiteto Adães Bermudes concebeu e 
desenhou um testemunho do que de mais 
consistente, belo e lógico existe, em termos 
de equipamentos escolares, no início do séc. 
XX. Corresponde ao conjunto de medidas go-

»ESCOLA ADÃES BERMUDES9 vernamentais de obras públicas para o ensino 
primário, onde se incluía a constituição de uma 
primeira rede escolar moderna, para a altura, 
adaptada às novas exigências pedagógicas e 
sanitárias. Foram construídas várias escolas 
por todo o país. A escola de Alcobaça mante-
ve-se em funcionamento ao longo de mais de 
80 anos, sendo um estabelecimento de refe-
rência para muitas gerações de alcobacenses.

Arnaldo R. Adães Bermudes [1864 – 1968]
Arquiteto de origem galega, notabilizou-se como 
um dos expoentes do movimento da Arte Nova 
em Portugal. Várias das suas obras foram distin-
guidas com prémios, como o prestigiado Prémio 
Valmor, incluindo-se entre as melhores realiza-
ções arquitetónicas do princípio do séc. XX em 
Portugal. Concebeu algumas obras mais emble-

Escola Adães Bermudes

máticas da arquitetura escolar em Portugal, onde 
se inclui a escola de Alcobaça que ostenta o seu 
nome.  Foi um dos membros da equipa que em 
1914 concebeu o Monumento ao Marquês de 
Pombal, construído em Lisboa. Projetou e dirigiu 
diversas intervenções de conservação e restauro 
em monumentos nacionais.

     Está na Rua Afonso Albuquerque, antiga Rua da Roda, con-
tígua à Quinta da Roda onde existiu o belíssimo Chalet Pina 
Cabral (1) e mais abaixo, próximo do Cine-Teatro, a Praça de 
Touros (2). A este vislumbra o Campo de Futebol, construído 
no terreno onde se realizava a feira do Gado nos anos 50. 

‘

(1) Chalet Pina Cabral (2) Interior da Praça de Touros

(2) Exterior da Praça de Touros

Fotos antigas de edifícios que, por força do progresso foram demolidos.



Alcobaça é terra de artistas,  autores, 
pintores, ilustradores, músicos e 
criativos, e o Cine-Teatro de Alcobaça 
João D’Oliva Monteiro expressa o AMOR 
AO ESPETÁCULO nas suas diversas 
manifestações.

AMOR AO ESPETÁCULO

10  » CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Latitude: 39.550631 | Longitude: -8.97539

10
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Em plena II Guerra Mundial, a 
18 de dezembro de 1944, inau-

gura-se o Cine-Teatro de Alcobaça, conside-
rado por muitos como um dos mais belos do 
país, não ficando atrás dos mais “chiques” da 
capital. A lotação da sala na época era de 732 
lugares. Deve-se ao espírito empreendedor 
de João D’Oliva Monteiro a idealização desta 
nova sala de espetáculos da autoria do ilus-
tre Arquiteto suíço Ernesto Korrodi e de seu 
filho Camilo Korrodi. O edifício do Cine-Teatro 
de Alcobaça é um feito importantíssimo, não 
só na carreira dos Arquitetos Korrodi, como 
também na história da arquitetura portugue-
sa dos anos 40. 

»CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO Ernesto Korrodi [1870 - 1944]

Natural de Zurique, na Suíça, após uma passa-
gem curta por Itália, aceita o lugar de profes-
sor de desenho num concurso aberto para a 
delegação do Governo Português em Berna. 
Em Leiria, naturalizou-se português, tornando-
-se docente na Escola de Desenho e Escola 
Industrial Domingos Sequeira. Ai desenvolveu 
o seu interesse pela arquitetura religiosa e mi-
litar medieval, elaborando diversos estudos de 
monumentos, como, por exemplo, a Abadia 
de Alcobaça. A partir de 1897, Korrodi come-
çou a trabalhar como arquiteto dando início a 
uma produção profícua, e tornando-se um dos 
expoentes máximos da arquitetura Modernis-
ta ainda que de inspiração clássica. Tal como 
outros grandes arquitetos portugueses, deixou 
obra moldando o tecido urbano. A mais proe-
minente, o Cine-Teatro de Alcobaça, foi con-
cluída pela mão do seu filho Camilo. 

Interior do Cine-Teatro

10 Salienta-se o painel escultórico em baixo-re-
levo na fachada principal, da autoria do escul-
tor Luis Fernandes, que tanto brilho confere 
ao edifício. 
Ao centro, está uma figura feminina entroniza-
da, ladeada por duas figuras masculinas que 
seguram máscaras, uma representando a tra-
gédia e a outra a comédia. No painel, são ainda 
visíveis alusões à poesia, literatura e cinema. 
Nesse período decisivo da Guerra Mundial, 
numa terra de pendor germânico devido 
a ligações familiares e empresariais, João 
D’Oliva Monteiro incorpora, na programação 
de cinema, filmes de propaganda aliada que, 
mais tarde, lhe conferirá um reconhecimento 
público da Rainha de Inglaterra.  

João D’Oliva Monteiro [1903 - 1949]
Figura de destaque em diversas atividades que 
enriqueceram e elevaram Alcobaça, foi vitivini-
cultor, lavrador e principal sócio da Sociedade 
de Vinhos Espumantes Naturais de Alcobaça - 
a SVENA. O seu nome ficou ligado à indústria 
tipográfica através da Tipografia Alcobacense, 
Lda. Foi o principal impulsionador e o mais 
importante investidor do Cine-Teatro de Alco-
baça. Deve-se ao seu espírito empreendedor 
e contribuição financeira a introdução da in-
dústria vidreira em Alcobaça, inaugurando-se, 
em 1945, a Fábrica de vidros CRISAL (Cristais 
de Alcobaça, Lda). Nesse mesmo ano assu-
miu funções como vereador independente e 
presidente da então Comissão Municipal de 
Turismo. Em 1946 , foi agraciado pelo governo 
Britânico com a “King’s medal for the service 
in the cause of freedom”, em reconhecimento 
pelo apoio prestado ao esforço de guerra dos 
aliados na II Grande Guerra, tanto na forma de 
colaboração logística ativa como de contribui-
ções pecuniárias e angariação de fundos. Fa-
leceu, em Lisboa, a 28 de dezembro de 1949.

Painel do Cine-Teatro
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O AMOR À TERRA espelha-se nos vários 
espaços construídos em Alcobaça, para 
fomento do desenvolvimento cultural, 
social, económico e territorial da Cidade. 

AMOR À TERRA

13  » 

11  » ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
Latitude: 39.549109 | Longitude: -8.976763 

12  » CHALET RINO

PRAÇA AFONSO HENRIQUES

14  » ARCOS CISTERCIENSES
PRAÇA DA REPÚBLICA

11

12
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A estação rodoviária, projeto 
de Camilo Korrodi, utilizado em 
várias cidades, revela algumas 

influências da Art Deco, passando posterior-
mente para uma postura de modernidade. 
A gare “Os Capristanos”, erguida em 1956, 
apresenta uma imagem completamente vol-
tada para as novas tendências do movimento 
moderno.

»ESTAÇÃO RODOVIÁRIA11

Siga para a Av. dos Combatentes da Grande Guerra. Na rotunda do 
Chalet Rino, a sul, existe o Palacete da Cova da Onça, construído entre 
1903 a 1906 para residência de José Eduardo Raposo de Magalhães.
A eletrificação do Chalé foi feita em 1960.

José E. Raposo Magalhães [1844 – 1942] 
Alcobacense ilustre, patriarca-mor da linhagem 
de sucesso dos Raposo Magalhães. Estudou 
na Universidade de Coimbra onde se licenciou 
em engenharia civil, em 1862, sendo também 
bacharel em filosofia e matemática. Desde cedo 
administra os bens da família materna - grandes 
proprietários fundiários. Edificou as adegas da 
Cova da Onça, Ganilhos e Olival Fechado onde 
hoje está instalado o maior e mais importante 

Museu do Vinho do país. Torna-se um importante 
produtor de vinhos, sendo precursor e pioneiro 
na introdução da técnica da pasteurização, inova-
dora no seu tempo, em Portugal. Ganhou com 
os seus produtos e técnicas agrícolas várias 
medalhas em exposições internacionais (como 
a Exposição Universal de Paris]. Com a implanta-
ção da República foi nomeado Governador Civil 
do Distrito de Leiria. 

Estação Rodoviária

A construção do edifício para re-
sidência de José Pereira da Silva 
Rino é de 1891/1892. Implanta-

do nos terrenos da antiga cerca cisterciense, 
nas proximidades do Mosteiro de Alcobaça, 
está instalado na margem esquerda do rio Al-
coa. Na década de 1970, Maria Cristina Rino 
doou o palacete à Congregação Religiosa de 
S. José de Cluny, que vendeu o seu recheio, 
um dos mais ricos de Alcobaça. Trata-se de 
um palacete que possui a linguagem decora-
tiva característica do romantismo tardio em 
Portugal. Foi adaptado a Centro de Bem-Es-
tar Infantil, utilização que atualmente ainda se 
mantém.

»CHALET RINO12
José Pereira da Silva Rino
Um grande lavrador e proprietário de vastas 
terras, que se estendiam pelos concelhos de 
Alcobaça e Batalha. Foi também dono do Mos-
teiro de Coz, mais tarde adquirido pelo Estado. 
Era casado com D. Capitolina Ferreira de Araújo 
Guimarães, filha do fundador da Fábrica de Fia-
ção e Tecidos de Alcobaça, de quem teve um 
única filha, Maria Cristina Rino. Esta casou duas 
vezes: a primeira em Paris, na Notre Dame, 
aquando do exílio do seu pai, com António Eça 
de Queiroz (filho de Eça de Queiroz); posterior-
mente com o Dr. Pereira de Matos que, como 
historiador, se dedicou ao estudo da região de 
Alcobaça. 

Chalet Rino
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Descendo a rua D. Pedro V, an-
tiga rua da Mala Posta, paralela 

ao Mosteiro de Alcobaça, chega à praça D. 
Afonso Henriques, designação tomada a partir 
de 1876, possivelmente por existir no alto do 
frontispício uma estátua do 1º Rei de Portugal, 
fundador do Mosteiro, aí colocada após 1640. 

»PRAÇA 
AFONSO HENRIQUES13

Praça Afonso Henriques (antigamente)

Praça Afonso Henriques (atualmente)

A passagem para a praça da Re-
pública faz-se através dos arcos 

cistercienses, peças arquitetónicas residuais 
de antigas dependências do complexo aba-
cial, onde se situavam o celeiro e a zona de 
retaguarda das atividades económicas asso-
ciadas à Abadia.
Nestes arcos, designados de “Cister” e de  
“Claraval”, são visíveis marcas artísticas distin-
tivas, como o brasão da ordem, um fontanário 
e algumas peças escultóricas manuelinas que 
foram introduzidas posteriormente, já no séc.
XX, numa ação de reinterpretação urbana his-
tórica revivalista.
Chega à praça da República, onde funciona-
va a antiga praça do Peixe, e que teve as de-
nominações de praça das Amoreiras e praça 
Príncipe D. Carlos. Fez parte integrante do 
complexo abacial até à saída dos monges do 
Mosteiro. Em seu redor, existiam moinhos, 
forjas e a coudelaria. Foi aqui que se procla-
mou a República em Alcobaça. 

»ARCOS CISTERCIENSES E
PRAÇA DA REPÚBLICA14

Arco de Claraval

Praça da República (atualmente)Praça da República (antigamente)
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Alcobaça também é AMOR À ARTE, PATRIMÓNIO 
E MUNDO. Passando sobre o rio Baça encontra um 
espaço onde o amor à arte prevalece. Manifesta-se nas 
linguagens de arquitetura religiosa, da escultura
e da pintura barroca, da literatura e da poesia. Também 
a arte de trabalhar a faiança é apresentada numa 
evolução dinâmica entre tradição e inovação. Alcobaça 
afigura-se um território que oferece um vasto número 
de elementos artísticos, arquitetónicos, escultóricos, 
gastronómicos, industriais e outros que muito 
surpreendem o visitante que “passa por Alcobaça” e 
que representam o nome de Alcobaça além-fronteiras. 

AMOR À ARTE, PATRIMÓNIO
E MUNDO

15  » CAFÉ TERTÚLIA
Latitude: 39.550548 | Longitude: -8.979982 

16  » MUSEU DA FAIANÇA 
DE ALCOBAÇA

17  » IGREJA DA MISERICÓRDIA

18  » CASTELO

19  » CHALET DO CEERIA

20  » ARMAZÉM DAS ARTES

21  » PRAÇA 25 DE ABRIL
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O Café Tertúlia é uma das casas 
comerciais mais antigas de Al-
cobaça, já existente no final do 

séc. XIX. Espaço muito ligado à poetisa Virgí-
nia Victorino, aqui viveu aquela que foi uma 
das mais importantes e prestigiadas mulheres 
das Letras Portuguesas na primeira metade 
do séc. XX. 

»CAFÉ TERTÚLIA15 Virgínia Victorino nasceu em Alcobaça em 
1895. Em 1914, partiu para Lisboa onde, no 
Conservatório Nacional, fez os cursos supe-
riores de Piano, Canto e geral de Harmonia e 
de Italiano. Durante cerca de quatro décadas, 
lecionou as disciplinas de Português, Francês e 
Italiano no Conservatório e foi uma das primei-
ras colaboradoras da Emissora Nacional, onde 
dirigiu o Teatro Radiofónico. Nas letras desta-
cou-se como poetisa e como dramaturga. Por 
mérito, foi agraciada pelo Governo Português 
com o grau de oficial da Ordem de Cristo, em 
1929 e com a Comenda da Ordem de Santia-
go, em 1932 e, do Governo Espanhol, recebeu 
a Cruz de Afonso XII, em 1930. Morreu em 
Lisboa em 1967, tendo sido então dado o seu 
nome a uma rua nessa cidade, o mesmo acon-
tecendo na localidade que a viu nascer. O seu 
primeiro livro, publicado em 1921, esgotou em 
apenas seis dias, tendo atingido doze edições 
em Portugal e duas no Brasil. Em 1928, Virgínia 
Victorino está entre os doze escritores mais 
popularizados em Portugal, sendo considera-
das nesse grupo apenas duas mulheres. Das 
Suas obras destacamos “Namorados” 1921, 
“Apaixonadamente” 1923, “Renúncia” 1926.

Interior Café Tertúlia

Interior Café Tertúlia

Na Rua Frei Fortunado o Museu 
da Cerâmica de Alcobaça “Ma-

ria do Céu e Luís Pereira de Sampaio” expõe 
mais de duas mil peças de Faiança de Alcoba-
ça, desde o séc. XVIII até à atualidade. 

»MUSEU DA CERÂMICA 
DE ALCOBAÇA16

Edificada em 1520, 
a Igreja da Miseri-

córdia apresenta uma arquitetura 
representativa do Maneirismo até 
ao Barroco. O traço Maneirista 
revela-se a partir da planta longi-
tudinal e nave única, com fachada 
principal em frontão triangular e 
portal axial de arco pleno arquitra-
vado sobre colunas.

»IGREJA 
DA MISERICÓRDIA17

Museu da Faiança de Alcobaça

Igreja da Misericórdia
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Subindo até ao Castelo de Al-
cobaça, vislumbra-se uma pai-
sagem única sobre a cidade e 

a serra dos Candeeiros, limite nascente dos 
Coutos. A tradição diz que o Castelo foi edí-
ficado  pelos Godos, sendo que apresenta 
uma planta irregular orgânica nos estilos Ro-
mânico e Gótico. Foi vital para a defesa das 
povoações e dos seus habitantes. Para além 
de fortificação, serviu de residência de aba-
des e de prisão. Tinha sete torres e uma torre 
de menagem.

»CASTELO18

Castelo Castelo visto do Mosteiro 

Vista do Mosteiro e Castelo 

Em frente, está situado o chalet 
de três pisos, erigido em 1912 

para residência do diretor da Companhia de 
Fiação e Tecidos de Alcobaça. Atualmente, é 
o edífio do CEERIA - Centro de Educação Es-
pecial, Reabilitação e Integração de Alcobaça.

»CHALET 
DO CEERIA19

Chalet do CEERIA
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O  Armazém das Artes, há cem 
anos atrás, começou por ser a 
“oficina danada”, onde se traba-

lhavam engenhos e metais; depois recebeu 
cavalariças e serviu de apoio a atividades agrí-
colas; passou, após grandes obras no subsolo 
ao nível do rio Baça, no princípio dos anos 40, 
a armazém de vinho; e posteriormente funcio-
nou como armazém para estabelecimentos 
comerciais.
Hoje o edifício, do escultor José Aurélio, cons-
titui uma escultura de espaços habitáveis que 
sugere um labirinto a várias dimensões. Esta 
é certamente, e em sentido pleno, uma das 
mais importantes esculturas de José Aurélio 
e alberga exposições de arte contemporânea. 

»ARMAZÉM DAS ARTES20

José Aurélio
Nasceu em Alcobaça em 1938, cidade onde 
vive e trabalha. Detém o curso de Escultura da 
ESBAL. Participa em numerosas exposições 
colectivas desde 1958. Tem desenvolvido novas 
formas de expressão no campo da medalhística 
desde 1966. Está representado em coleções 
e Museus de Portugal, Brasil, França, Holan-
da, EUA, Japão e Inglaterra. Entre 1969 e 1974 
concebeu, construiu e orientou a Galeria Ogiva 
em Óbidos. Em 1978 foi Bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian.
Em 2005, participou nas Comemorações Nacio-
nais dos 650 anos da morte de Inês de Castro e 
promoveu a edição de uma escultura em cristal 

alusiva à efeméride, a convite da fábrica de cris-
tal francesa DAUM. 
Foi agraciado pelo Presidente da República do 
Chile, com a Ordem de Bernardo O’ Higgins - 
grau de Comendador, pelo seu desempenho 
nas Comemorações do centenário do nasci-
mento do poeta Pablo Neruda. 
Em 2006, foi agraciado pelo Presidente da Re-
pública de Portugal, com a Ordem do Infante- 
grau de Comendador, pela sua significativa ati-
vidade como escultor e como cidadão.
Fundou, em Alcobaça, o “Armazém das Artes”, 
Fundação Cultural, destinada a promover a cul-
tura e a cidadania, com sede própria, inaugurada 
em Março de 2007. 

Armazém das Artes

»PRAÇA 25 DE ABRIL

21

A praça 25 de Abril foi em tempos apelidada de Rossio e é as-
sim que continua a ser conhecida. Estando o Mosteiro situado 
entre os rios Alcoa e Baça, mesmo no fundo de um vale, onde 
ainda não existia nenhum núcleo urbano, o Rossio começou 
por ser um espaço raramente utilizado. Não era frequentado 
pela população nem tão-pouco pelos monges. 
Nos primórdios da sua existência, o Rossio servia apenas 
para algumas receções aos convidados mais importantes que 
passavam por Alcobaça. 
Durante a sua longa existência, este espaço passou por diver-
sas modificações. Começou por ter um pelourinho que desa-
pareceu há mais de um século, no século XVIII, foi construída 
a ala sul do Mosteiro e foi mandada erguer, a poente da Aba-
dia, a Igreja Nova, demolida em 1915. 
De todas as construções, a mais significativa foi o aglomera-
do de edifícios que começou a surgir dentro da área que ori-
ginalmente cercava o mosteiro. Durante os séculos seguintes 
houve sempre uma disputa e rivalidade entre a população e o 
Mosteiro pela «posse» do Rossio. 
Estas rivalidades conduziram a inúmeras intervenções, arqui-
tetónicas e toponímicas. Foi passeio público com mercado, 
foi jardim público, e teve o jardim-escola João de Deus.
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A Casa Museu Vieira Natividade, local que 
albergou parte das coleções de arqueologia, 
etnografia, artes plásticas, fotografia, têxteis 
e cerâmica pertencente ao espólio doado 
pela família ao Estado português. O acervo 
bibliográfico está guardado na Biblioteca mu-
nicipal e o restante espólio integra as reser-
vas do Mosteiro. 

Mesmo defronte à Casa Museu, encontra-
-se o monumento à família Vieira Natividade, 
mandado erigir por subscrição pública da po-
pulação alcobacense, em 1920. Teve como 
primeiro subscritor o poeta leiriense Afonso 
Lopes Vieira, grande amigo da família. O ar-
quiteto Raul Lino é o autor da obra.

»CASA MUSEU
VIEIRA NATIVIDADE

»MONUMENTO À FAMÍLIA 
VIEIRA NATIVIDADE

Hoje o Rossio é a praça mais nobre da cidade e em seu redor foram surgindo 
vários espaços e vários monumentos que a enriquecem. Aqui encontra:

Manuel Vieira Natividade [1860 – 1918]
Descendente de uma família de camponeses, 
formou-se em Farmácia pela Universidade de 
Coimbra, em 1886. Ligado aos interesses agrá-
rios, instalou em Alcobaça a primeira fábrica 
de conserva de frutas e compotas, considera-
da a mais importante da região, e desenvolveu 
entre 1910 e 1918, em colaboração com Ana 
de Castro Osório e José Joaquim dos Santos, 
a criação da Escola Agrícola Feminina Vieira 
Natividade. Foi uma personalidade de grande 
notoriedade em Alcobaça, desenvolvendo ati-
vidade como escritor, arqueólogo e etnógrafo. 
Realizou uma obra notável de índole regiona-
lista, nomeadamente com os trabalhos sobre 
a História e a Pré-História de Alcobaça e com 
a interpretação iconográfica dos túmulos de D. 
Pedro I e D. Inês de Castro. Inscrito num am-
biente profundamente erudito e inteletual cujo 
circulo próximo incluía nomes como Teófilo 
Braga, Leite de Vasconcelos, Oliveira Martins, 
Afonso Lopes Vieira, Rocha Peixoto, Roque 
Gameiro ou Columbano. Uma personalidade 
devota à cultura e aos valores científicos.

Monumento à Familia Vieira Nativiade 
e Casa Museu Vieira Natividade

Praça 25 de Abril
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Assinalando os 800 anos da Abadia de Alco-
baça, este padrão é da autoria do escultor 
José Aurélio.

Uma das mais antigas construções urbanas 
civis de Alcobaça, de estilo residencial oito-
centista, onde, até 1940, funcionou a tipogra-
fia Alcobacense.

A loiça de Alcobaça facilmente se identifica 
através dos seus tons de amarelo, verde, 
violeta e encarnado sobre um fundo predo-
minante azul. Presentemente, a cerâmica é 
uma atividade económica que tem consegui-
do modernizar-se, aliando a tradição na pro-
dução à qualidade e à inovação no design. 

»PADRÃO COMEMORATIVO DO 8º
CENTENÁRIO DA ABADIA DE ALCOBAÇA

»CASA DA FAMÍLIA SERRANO

»LOUÇA DE ALCOBAÇA

O licor de ginja surgiu em Alcobaça no séc.
XX, pela mão de Manuel de Sousa Ribeiro 
(1894-1976), que desenvolveu uma fórmula 
de fabrico única que se mantém inalterada 
até aos dias de hoje.

O famoso Frango na Púcara é um dos pratos 
mais típicos da região de Alcobaça.

Produzida pelas melhores pastelarias de Al-
cobaça, premiadas inúmeras vezes, a doçaria 
conventual é o resultado de uma pesquisa e 
recolha de receitas esquecidas e adaptadas à 
atualidade. Estas são verdadeiras maravilhas, 
tentações disponíveis para todos os que visi-
tam Alcobaça e que transformam a cidade, 
pioneira na preservação e divulgação do ri-
quíssimo património cultural que é a doçaria, 
em CIDADE DOS DOCES CONVENTUAIS.

A Chita é um tecido de algodão estampado 
originário da Índia, que foi trazido para a Eu-
ropa pelos Portugueses no séc. XV. A deno-
minada Chita de Alcobaça caracteriza-se pelo 
recurso a padrões estereotipados muito colo-
ridos de influência Indo-Europeia que se ilus-
tram com riscas largas de decoração variada. 

»LICOR DE GINJA »FRANGO NA PÚCARA

»DOÇARIA CONVENTUAL

»CHITA DE ALCOBAÇA
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O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, 
exemplar único na sua estrutura medieval, 
símbolo maior do património cisterciense 
mundial. Mandado construir no tempo de D. 
Afonso Henriques, está intimamente ligado à 
fundação do reino de Portugal. A Carta de Fun-
dação da Abadia data de 8 de abril de 1153. 
Na imponente fachada barroca estão as es-
tátuas de S. Bernardo e S. Bento. O interior 
é grandioso mas com decoração austera, de 
acordo com as regras da ordem monástica. 

»MOSTEIRO DE ALCOBAÇA
O conjunto monástico apresenta uma área 
assombrosa que ainda hoje se mantém con-
servada. Destacam-se as áreas visitáveis: a 
sala dos túmulos, o claustro de D. Dinis, a 
sala do capítulo, a cozinha, o refeitório e a 
sala dos Reis. Na Igreja contemplam-se as ar-
cas tumulares de D. Pedro I e D. Inês de Cas-
tro, duas peças escultóricas do séc. XIV cuja 
qualidade justificou, em parte, o título de Pa-
trimónio da Humanidade que o Mosteiro de 
Santa Maria de Alcobaça detém desde 1989. 

Pedro e Inês foram protagonistas de uma grande história de 
amor, única e verdadeira, que permanece no imaginário não 
apenas português, mas também mundial e que constitui um 

dos mais belos romances de amor eterno.

Alcobaça - dê lugar ao Amor



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

CHALET FONTE NOVA
Rua da Fonte Nova, nº 8, 2460 - 046 Alcobaça
tlf: +351 262 598 300 | e-mail: mail@chaletfontenova.pt
www.chaletfontenova.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

CONTACTOS ÚTEIS
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

Museu da Cerâmica de Alcobaça
Rua Frei Fortunato, 2460 - 261 Alcobaça
tlf:+351 262 582 955
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