
Es
te

 s
up

le
m

en
to

 fa
z 

pa
rt

e 
da

 e
di

çã
o 

53
84

, d
e 

27
 m

ai
o 

de
 2

02
1 d

a 
G

az
et

a 
da

s 
C

al
da

s 
e 

nã
o 

po
de

 s
er

 v
en

di
do

 s
ep

ar
ad

am
en

te

Alfeizerão
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Recebeu foral em 1332 e 
foi oferecida à Ordem de 
Cister, para integrar os 
Coutos de Alcobaça

Joaquim Paulo

Alfeizerão é uma localidade car-
regada de história: “Al-cheizaram”, 
que significava caniço ou canavial 
miúdo, terá sido fundada no pe-
ríodo da invasão muçulmana da 
Península Ibérica e recebeu o pri-
meiro foral em 1332, já depois de 
oferecida à Ordem de Cister para 
fazer parte dos Coutos de Alco-
baça. Foi um importante porto de 
mar, num período em que a lagoa 
de Alfeizerão se unia à Lagoa da 
Pederneira (Nazaré), mas, mais re-
centemente, tornou-se conhecida 
devido ao pão de ló. 

As primeiras referências a Alfei-
zerão surgem em 1147, quando D. 
Afonso Henriques conquistou o 
castelo árabe que aqui existia. A 
fortaleza foi reedificada, por moti-
vos estratégicos: a defesa da costa 
entre o promontório da Nazaré e 
a península de Peniche, uma vez 
que a localidade era então porto de 
mar, com capacidade para receber 
mais de 80 navios de alto bordo em 
finais do século XVI, Também em 
Alfeizerão existiram estaleiros de 
construção naval.

Sendo uma localidade de grande 
relevo nos Coutos de Alcobaça, 
Alfeizerão foi sede de concelho até 
à reforma administrativa do final 
do século XIX, quando foi anexa-
da ao concelho de São Martinho 
do Porto. Desde então, estas duas 
freguesias andaram lado a lado: 
passaram, posteriormente, para 
o concelho das Caldas da Rainha, 
“seguiram” para Alcobaça, volta-
ram às Caldas e, finalmente, fixa-
ram-se em Alcobaça, desde o início 
do século XX.

O pelourinho, que surgiu na se-
quência do foral novo concedido 
por D. Manuel, em 1514, foi derru-
bado no século XIX, perdendo-se 
então o rasto das peças que o com-
punham. Segundo a DGPC, qua-
tro destas foram encontradas em 
finais de 1966, por Eduíno Borges 
Garcia, entre uma série de elemen-
tos arquitetónicos encontrados 
durante as obras de ampliação da 
igreja paroquial de Alfeizerão. A 
reconstrução do pelourinho terá 
sido terminada em 1985. Depois 
de um “acidente” ocorrido com o 
monumento em 2002, foi nova-
mente resposto, em 2005, no lar-
go da Igreja Paroquial de São João 
Baptista, sendo motivo de orgulho 
para os alfeizerenses.

A freguesia é dispersa em termos 
territoriais, mas também em ter-
mos económicos, que assentam, 

A terra do pão  
de ló que até 
chegou a ter um 
porto de mar
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sobretudo, na fruticultura, agro-
-pecuária, produção de laticínios, 
entre outros. Mas também na pas-
telaria, com projetos inovadores 
com empresas de referência e, 
claro, está, na tradição secular da 
comercialização do pão de ló, que 
dá continuidade à receita que ali 

terá chegado pelas mãos das mon-
jas do convento de Cós.

E se as condições dos terrenos de 
Alfeizerão são, hoje em dia, uma 
vantagem para a economia local, 
nomeadamente para a agricultu-
ra, esta é também uma herança 
que chegou desde os tempos da 

presença monástica na região. É 
que os monges da Ordem de Cis-
ter concentraram ali as mais ricas 
salinas dos Coutos.

Já no século XX, a vila ganhou 
pujança no comércio, com lojas 
que serviam a população local e 
as populações de localidades e 

(1102) (1104)

1

2

1. O largo da Igreja Paroquial 
de São João Baptista, onde 
foi colocado o pelourinho, 
que já foi alvo de várias 
recuperações ao longo dos 
séculos

2. A vila ainda mantém 
um certo dinamismo no 
comércio, mas, nas últimas 
décadas, o setor acabou 
por perder alguma prepon-
derância
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Como porto de partida 
ou chegada ou como 
local de passagem,  
Alfeizerão é uma terra 
que tem História

Isaque Vicente

Foi no início do século XX que foi 
descoberto um ovo de dinossauro 
(Dacentrus) em Alfeizerão. São 
uma prova de vida animal neste 
local há mais de 150 milhões de 
anos. De vida humana foram en-
contrados vestígios pré-históricos, 
certamente aproveitando a existên-
cia da então Lagoa de Alfeizerão.

Mas há muitos outros pontos 
de história relevante em Alfei-
zerão. A presença dos romanos 
é atestada pelo marco miliário 
encontrado no lugar dos Rama-

lheiros e que era colocado nas 
estradas romanas, servindo para 
transmitir informações. Por outro 
lado, a casa senhorial das Parrei-
tas beneficiaria precisamente da 
existência da lagoa.

Segue-se a ocupação árabe, a 
quem se atribui a construção do 
castelo de Alfeizerão, que foi to-
mado por D. Afonso Henriques 
em 1143 e a integração nos terri-
tórios doados à Ordem de Cister, 
mantendo-se até à extinção das 
ordens religiosas, já no século XIX.

Alfeizerão ainda viria a fazer 
parte do concelho das Caldas da 
Rainha, regressando a Alcobaça 
em 1898. O estatuto de vila foi 
perdido, mas recuperado há 30 
anos, em 1991, de um território 
que vem dos tempos dos dinos-
sauros, passou pelos monges e 
chegou à atualidade. ■

Dos dinossauros  
aos monges de Cister

Nos finais do 
séc. XVI, a 
lagoa tinha 
um porto que 
podia abrigar 
80 navios de 
alto bordo 
e estaleiros 
navais

“Al-cheizaram”, 
que significava 
caniço ou 
canavial miúdo, 
foi fundada 
pelos árabes

até concelhos vizinhos. Todavia, 
nas últimas décadas aquele setor 
económico tem vindo a perder 
algum fulgor.

Acessibilidades
Dispondo de uma área de 27,99 

km², Alfeizerão tinha, segundo 
os últimos Censos, de 2011, 3.854 
habitantes. Porém, em 1981 a po-
pulação recenseada era de 4.029 
habitantes, tendo a freguesia vindo 
a registar um ligeiro decréscimo 
populacional. 

Ainda assim, esta continua a ser 
uma das mais importantes fregue-
sias do concelho de Alcobaça, en-
frentando os desafios da moder-
nidade e procurando adaptar-se 
ao desenvolvimento económico 
e social da região e do país.

Uma das medidas de maior im-
pacto em Alfeizerão resultou na 
abertura do nó de acesso à A8, 
que deu à vila uma maior capaci-
dade de atratividade, permitindo, 
igualmente, que muitas empresas 
possam beneficiar dessas acessibi-
lidades no sentido de conseguirem 
escoar os produtos. 

(1088)

A relevância da freguesia pode 
verificar-se sob vários prismas, 
mas também pelo facto de possuir 
diversas instituições de referência, 
com destaque para a Santa Casa 
da Misericórdia de Alfeizerão, mas 
também para a Casa do Povo ou 
para o Centro Comunitário Pasto-
ral José Nazário. 

No que diz respeito ao desporto, 
o destaque vai para o Sport União 
Alfeizerense, clube que conquis-
tou vários títulos distritais e que 
disputou a antiga 3ª Divisão na-
cional em 1989/90, tendo sido 17º 
classificado da série D, apenas a 2 
pontos da salvação.

Mais recentemente, o Centro 
Cultural Desportivo Social Casal 
Velho, pela mão do presidente João 
Camacho, tornou-se na grande re-
ferência desportiva da freguesia, 
com inúmeros títulos no futsal e 
participações nos campeonatos 
nacionais. E o dirigente foi um dos 
principais dinamizadores para a 
construção da igreja na localidade, 
envolvendo a população. Que é, 
afinal, a grande mais-valia desta 
freguesia. ■
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Fabrico de Pão de Ló 
de Alfeizerão

Joel Ribeiro

O tecido empresarial de Alfeize-
rão tem a particularidade de ser 
bastante diversificado. De acordo 
com a Iberinform, é no setor do 
comércio que existe maior número 
de empresas e é também neste que 
a freguesia gera a maior fatia do 
seu rendimento, com o comércio e 
distribuição de produtos agrícolas 
a assumir um papel importante. 
No entanto, a indústria, a agricul-
tura, a construção e os serviços 
também assumem relevo ao nível 
da faturação e do emprego.

Começando, justamente, pelo 
emprego, é nos serviços que as 
empresas da freguesia disponi-
bilizam maior número de postos 
de trabalho, perto de 300. Nestes, 
assumem expressão o ramo das 
limpezas, com mais de 200 postos 
de trabalho em três empresas.

O comércio é o segundo maior 
empregador, com 184 postos de tra-
balho, seguido pela indústria (161), 
agricultura (147) e construção (104).

Quanto ao volume de negócios, as 
empresas da freguesia registaram, 
em 2019, vendas no valor de 54,3 mi-

Empresários destacam a 
centralidade e as acessi-
bilidades da freguesia, 
que torna o território 
atrativo tanto para 
quem se direciona para 
a região, como para um 
público mais alargado

Freguesia de Alfeizerão exibe um 
tecido empresarial diversificado

lhões de euros. A maior fatia foi do 
comércio (21,5 milhões de euros), 
seguido da indústria (9,8 milhões 
de euros), a agricultura (7,4 milhões 
de euros), a construção (6,6 milhões 
de euros) e os serviços (5,8 milhões 
de euros). A freguesia tem ainda 
empresas no setor dos transpor-
tes de mercadorias. O setor menos 

expressivo ao nível do volume de 
negócios é o turismo (1,3 milhões 
de euros), mas o setor emprega 35 
pessoas.

Um dos fatores que Alfeizerão 
apresenta como trunfo para as 
suas empresas é a sua centralidade, 
tanto ao nível da região, como do 
próprio país, aliado às boas aces-

sibilidades que a Autoestrada do 
Oeste (A8) veio oferecer para che-
gada e escoamento de produtos.

José Coito, gerente da Especial 
Frutas, foca essa característica 
quando escolheu a freguesia para 
instalar a empresa, que original-
mente foi criada no Vimeiro, outra 
freguesia de Alcobaça.

1 3

2

1. Rui Marques, sócio-gerente 
do Atelier do Doce

2. José Coito e Rui Coito fun-
daram a Especial Frutas

3. A Queijaria Flor do Vale, de 
Jorge Silva, tem crescido 
nos últimos anos
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“Uma das 
razões que nos 
fez vir para a 
freguesia de 
Alfeizerão foi 
a proximidade 
com o nó da 
A8”
José Coito (Especial Frutas)

“Devia ser feita 
uma ligação 
com atração 
turística de 
São Martinho 
a Alfeizerão e 
aos casais, para 
trazer mais 
pessoas”
Rui Marques (Atelier do 
Doce)

“A freguesia e 
os empresários 
em conjunto 
é que fazem 
com que os 
produtos sejam 
reconhecidos”
Jorge Silva (Flor do Vale)

No top10 das maiores empre-
sas da freguesia de Alfeizerão 
há representantes do comércio, 
da indústria transformadora, da 
agricultura, da construção e dos 
transportes.

A central fruteira Especial Frutas 
ocupa o lugar do topo, com um 
volume de negócios acima dos 4,5 
milhões de euros. O pódio com-
pleta-se com duas empresas da 
indústria transformadora, ambas 
do segmento da pastelaria. Estas 
são a Nespa, com um volume de 
negócios próximo dos 4 milhões 
de euros, e o Atelier do Doce, que 
atingiu nesse ano vendas acima 
dos 2,9 milhões de euros.

O comércio é o setor que domina 
as 10 maiores, com um total de seis 
empresas. Dentro do comércio a 
palavra-chave é variedade. Entre 
o 4º e o 6º lugares estão a Alfafoz, 
que detém as farmácias de Alfei-
zerão e da Foz do Arelho, a Sparc, 

que atua no comércio por grosso 
de madeiras, e a OesteFood, que 
comercializa frutos e hortícolas. 
Deste setor está, ainda, em 7º lu-
gar, a Móveis Siopa & Baptista, de 
comércio a retalho de mobiliário 
e artigos de decoração.

A agricultura está representada 
pela Casa Agrícola Ribeiros, em 
6º lugar, que atua na produção 
frutícola. O top encerra com a 
Mosquiestores, do setor da cons-
trução, do Valado de Santa Qui-
téria, que tem atividade principal 
no segmento dos estores, e com 
os transportes Cadete & Rodri-
gues, do ramo do transporte de 
mercadorias.

O grupo das 10 maiores repre-
senta 26,9 milhões de euros em 
volume de negócios, dos quais 
8,7% para exportação, gerou resul-
tados líquidos acima de 1 milhão 
de euros e disponibilizou, ainda, 
252 postos de trabalho. ■

Top 10 vale mais
de 27 milhões por ano

“O nó da A8 torna a nossa lo-
calização um ponto estratégico, 
que foi muito importante na nossa 
decisão”, refere o empresário.

Ao ficar na confluência dos con-
celhos de Alcobaça e Caldas da 
Rainha, com rápido acesso aos 
restantes concelhos da região, 
também simplifica processos para 
a empresa, que teve mesmo uma 
transformação da sua filosofia. 
“Até 1996 éramos uma empresa 
com 80% de importação, hoje es-
tamos a trabalhar a 30% para ex-
portação”, refere José Coito. Hoje a 
empresa trabalha, essencialmente, 
com agricultores da região, “cerca 
de 45”, refere.

A mudança tem permitido à 
Especial Frutas um crescimento 
contínuo. A empresa está já a tra-
balhar num projeto de expansão 
das instalações, para o qual já fo-
ram adquiridos os terrenos e cujo 
início das obras está previsto para 
finais de 2022.

Empresa que também se des-
localizou para Alfeizerão, e tem 
mantido um crescimento contí-

nuo, é o Atelier do Doce, que tal 
como a Especial Frutas está a 
preparar projeto para aumentar 
as instalações, tanto na loja como 
na produção. 

Rui Marques, sócio-gerente, sa-
lienta que uma parte do negócio 
da empresa está nas zonas de 
maior turismo, nomeadamente 
junto à praia de São Martinho do 
Porto e também da Foz do Arelho, 
o que coloca Alfeizerão numa po-
sição interessante.

Outro benefício, que a empresa 
tem ajudado a construir, é a re-
putação de Alfeizerão pela sua 
doçaria. Rui Marques acredita 
que haver mais oferta dentro do 
mesmo segmento pode ser bené-
fico. “Quanto mais empresas com 
qualidade houver, mais pessoas 
vêm à freguesia”, sublinha.

No entanto, e por não ter um 
grande centro populacional, o em-
presário acredita que as empresas 
alfeizerenses podiam beneficiar se 
o potencial turístico das zonas de 
costa fosse canalizado, também 
para Alfeizerão e para os casais.

Negócio que também tem cres-
cido na freguesia é o da Queijaria 
Flor do Vale, no Valado de Santa 
Quitéria. Os produtos artesanais, 
“pouco transformados”, salienta 
Jorge Silva, gerente da empresa, 
beneficiam também da facilida-
de em percorrer os circuitos do 
comércio tradicional da região.

Jorge Silva realça que, em termos 
institucionais, tem sido feito um 
bom trabalho no apoio às em-
presas para que estas cresçam e, 
assim possam levar nos seus pro-
dutos o nome da freguesia. “Como 
empresários, o que esperamos de 
quem está à frente das autarquias 
é que não complique, porque às 
vezes criam-se entraves, mas no 
nosso caso não temos razão de 
queixa”, sustenta. ■

jribeiro@gazetadascaldas.pt

10 maiores empresas de Alfeizerão (2019)

Empresa Vol. Negócios Funcionários

Especial Frutas - comércio de frutas e 
produtos hortícolas, Lda

4.541.740€ 31

Nespa - Produtos Alimentares, Unip. Lda 3.988.753€ 29

Atelier Do Doce, Lda 2.937.907€ 59

Alfafoz, Lda 2.843.020€ 14

SPARC - com. madeiras e derivados, lda 2.770.825€ 27

Oestefood, Lda 2.373.007€ 15

Casa Agrícola Ribeiros - Sociedade de 
Agricultura de Grupo, Lda

2.255.832€ 27

Móveis Siopa & Baptista, Lda 1.834.585€ 20

Mosquiestores, Unipessoal Lda 1.738.620€ 14

Transportes Cadete & Rodrigues, Lda 1.635.920€ 16

Fonte: Iberinform

Empresas 
da freguesia 
faturaram,  
em 2019,  
54,3 milhões  
de euros

Centralidade 
apresenta-
se como um 
dos fatores 
distintivos da 
freguesia
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Decalque em gesso do marco que era usado nas estradas romanas

Isaque Vicente

O marco miliário romano que 
foi encontrado em data inde-
terminada em Alfeizerão vai ser 
exposto no edifício sede da Junta 
de Freguesia da localidade.

A autarquia tem mantido con-
versações com os particulares 
que têm a posse do artefacto.

Neste momento falta apenas, 
segundo o presidente da Junta, 
Leonel Ribeiro, “redigir o contra-
to”. Depois há, ainda, a questão 

Artefacto vai ser coloca-
do numa base de pedra, 
no hall da entrada prin-
cipal do edifício para ser 
visível por todos

Marco miliário romano 
vai ser exposto na Junta

do seguro, que será resolvida com 
a inclusão do marco no seguro 
do recheio da Junta de Freguesia.

“Estes marcos romanos, colo-
cados nas vias romanas, tendo 
inscrito o número de milhas re-
lativamente a essa via, contendo 
também a distância até ao fórum 
romano, além de outras infor-
mações sobre a sua construção, 
constituem uma importante re-
ferência histórica da presença 
romana na região”, esclareceu o 
autarca.

No fundo, o que este marco 
atesta é que a estrada romana 
passava efetivamente por este 
local.

O artefacto irá ser colocado 
numa base de pedra, rústica, logo 
no hall da entrada principal da 
autarquia.

“O objetivo é que este marco 
possa ser visível para todos”, 
sublinhou o edil, acrescentando 
que a exposição deste marco irá 
ajudar a “enriquecer o patrimó-
nio histórico da freguesia de Al-
feizerão”.

À Gazeta das Caldas, Leonel Ri-
beiro estimou que este processo 
possa estar concluído em breve 
e que o marco possa ser visto e 
visitado ainda antes do Verão 
deste ano.

Esta é uma intenção antiga, 
mas que agora está perto de se 
concretizar. 

O autarca agradeceu ainda o 
trabalho de José Coutinho, um 
apaixonado pela História que 
vive nas Caldas e que foi o elo 
de ligação entre a autarquia de 
base e a família. ■
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Isaque Vicente

A nova ala residencial na Estrutura 
Residencial para Idosos da Santa 
Casa da Misericórdia de Alfeize-
rão está quase pronta. Segundo o 
provedor da instituição, Fernando 
Segismundo, “a construção está pra-
ticamente concluída e estão a faltar 
apenas alguns retoques finais”. O 
responsável adianta que os quartos 
até já estão mobilados e que, “se hou-
vesse necessidade, já se poderiam 
admitir utentes”.

Atualmente faltam também al-
gumas questões de licenciamento, 
até porque o projeto inicial sofreu 

alterações que o encareceram em 
cerca de 60 mil euros e que carecem 
de aprovação na autarquia. “A Santa 
Casa da Misericórdia tem agora de 
entregar o projeto de especialidades 
para depois pedir uma inspeção fi-
nal à Câmara e à Segurança Social”, 
esclareceu o provedor, prevendo que 
o processo esteja concluído em mea-
dos de julho e que, nessa data, seja 
possível abrir as portas.

As alterações ao projeto passaram 
pela colocação de piso radiante e 
também a construção da capela. No 
total esta empreitada que se iniciou 
ainda em 2019, custará cerca de 1,26 
milhões de euros (com IVA).

Faltam apenas alguns retoques e as questões do 
licenciamento para que a nova ala do lar da insti-
tuição, com 40 camas, comece a funcionar

Misericórdia com 
nova ala em julho

Prevê-se que instalações comecem a funcionar em julho deste ano
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O turismo em Alfeizerão tem 
forte expressão, até devido à pro-
ximidade com as praias de São 
Martinho do Porto e Nazaré e ao 
Mosteiro de Alcobaça. O facto de 
ser um território próximo destes e 
de outros atrativos da região levou 
a que ali fosse construída a única 
Pousada de Juventude do concelho 
de Alcobaça.

O espaço, identificado como 
Pousada de Juventude de Alfei-
zerão - São Martinho, devido à 
proximidade com a chamada 
concha azul, tem vindo a ser alvo 
de intervenções ao longo dos anos, 
sendo explorada pela Movijovem 
e a sendo a 45ª unidade de aloja-
mento inserida na Rede Nacional 
de Turismo Juvenil de Portugal 
Continental.

As áreas sociais e de apoio da 
Pousada. que se destinam a um 
público mais jovem, englobam re-
feitório, cozinha e lavandaria de 
serviço, sala de convívio com bar, 
cozinha/lavandaria para alberguis-
tas e campo polidesportivo.

Durante anos, a Câmara de Al-
cobaça realizou campos de férias 
naquele espaço, como uma das 
contrapartidas para a realização 
de obras na Pousada, que está si-
tuada junto à Estrada Nacional 8.

Com capacidade para 60 camas, 
a Pousada de Juventude de Alfei-
zerão - São Martinho tem maior 
ocupação nos meses de verão. 
Dispondo de 3 quartos duplos e 
8 quartos múltiplos, é muito pro-
curada por turistas. ■

Freguesia tem única 
Pousada de Juventude do 
concelho de Alcobaça

A nova ala irá arrancar com um 
total de 40 camas, que “permite du-
plicar a capacidade de oferta”, ex-
plicou o dirigente, afirmando que 
este aumento do número de utentes 
irá ajudar a instituição a garantir a 
sustentabilidade.

Já a pensar no futuro, dez dos quar-
tos estão preparados para receber 

uma terceira pessoa (aumentando 
a capacidade para 50). As inscrições 
já estão abertas.

A Santa Casa da Misericórdia de 
Alfeizerão tem cerca de 55 funcio-
nários. “Com a ampliação está pre-
vista a criação de mais 11 postos de 
trabalho, a entrar de forma faseada”, 
informou Fernando Segismundo, 

contando ainda que devido à pan-
demia, tiveram de recorrer a cinco 
trabalhadores que são pagos com 
recurso a bolsas do Centro de Em-
prego.

A instituição serve 30 utentes no 
Centro de Dia (que está suspenso 
desde o início da pandemia), 30 
utentes no Apoio Domiciliário e 20 
utentes no Centro de Acolhimento 
de Emergência Social, bem como 
os 40 já referidos na valência de lar.

Antes da pandemia, as ambu-
lâncias da Santa Casa transpor-
tavam mensalmente cerca de 
uma centena de utentes, e os 
Serviços de Reabilitação Física, 
Enfermagem e demais Cuidados 
de Saúde, serviam uma popula-
ção de cerca de 80 utentes men-
sais. Ambos os serviços foram 
suspensos para evitar contágios, 
tendo o serviço de ambulân-
cias sido recentemente reposto.  
A instituição tem ainda a Universi-
dade Sénior, que é frequentada por 
cerca de 50 alunos, mas que está 
suspensa devido à pandemia. ■

ivicente@gazetadascaldas.pt

(1098)

é o número de camas disponíveis 
naquele equipamento turístico, 
que dispõe, entre outras 
particularidades, de um campo 
de jogos
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Pão de Ló de Alfeizerão é conhecido pelo seu recheio húmido e inconfundível
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Isaque Vicente

É impressionante como é que 
sob o nome Pão de ló encontra-
mos uma tal variedade de bolos 
e também é interessante per-
ceber que com os mesmos três 
ingredientes (os ovos, o açúcar 
e a farinha) as monjas de Cister 
conseguiam inventar uma tão 
grande diversidade de doces con-
ventuais.

Em Alfeizerão a História do  Pão 
de Ló remonta precisamente a 
1834, ao momento da extinção 
das ordens religiosas. Ou por 
outra, a História do Pão de Ló 
de Alfeizerão tem de vir de um 
momento anterior a esse, que 
será ainda em pleno contexto dos 
Coutos do Mosteiro de Alcobaça, 
com a confeção do mesmo. Mas 
em Alfeizerão, a História que se 
conta começa com a extinção 
decretada pelo ministro da Jus-
tiça de então, Joaquim António 
de Aguiar.

Conta-se que monjas (ou senho-

ras que trabalhavam no Mosteiro 
de Santa Maria de Cós) se refu-
giaram nesta localidade e que 
foram acolhidas pela abastada 
família de Amália Grilo e que te-
rão então cedido a receita à fa-
mília que o começou a produzir.

A fama do Pão de Ló de Alfeize-
rão vem, obviamente, da quali-
dade do produto, mas beneficiou 
amplamente do facto deesta lo-
calidade estar situada no eixo 
de ligação entre as duas maiores 
cidades do país, Lisboa e Porto.

A gula fazia então parar mui-
tos dos que por ali passavam e 
a fama foi-se tornando cada vez 
maior, ao ponto de este ser um 
ponto de paragem de vários au-
tocarros de excursões.

Os herdeiros da tradição
O Café Ferreira é um dos her-

deiros dessa tradição, tendo sido 
fundado pela nora de Amália Gri-
lo, em 1947, já depois de pratica-
mente duas décadas a produzir 
este icónico bolo sob uma socie-

Pão de Ló é o 
ex-libris e também 
um motivo para 
paragem na vila

Casa do Pão de 
Ló foi fundada 
em 1925 pelo 
pároco de então 
e pela irmã

A nora de 
Amália Grilo 
decidiu abrir o 
Café Ferreira 
em 1947 

dade intitulada de A.S. Ferreira 
& Companhia.

Conta-se que à vinda da Rainha 
Isabel II a Portugal foi aqui feito 
um Pão de Ló de 1,5 quilos para 
oferecer a sua majestade.

Logo ali ao lado é possível vi-
sitar o outro grande herdeiro da 
tradição, a Casa do Pão de Ló de 
Alfeizerão.

Este estabelecimento foi fun-
dado em 1925, numa iniciativa 
do pároco de então, João Matos 
Vieira e da sua irmã, Adília Matos 
Vieira, com o objetivo de comer-
cializar esta iguaria. Funcionava 
então noutro espaço, numa casa 
do outro lado da rua.

Há uns anos este estabeleci-
mento recriou o Pão de Ló de 

Cós, numa parceria com a As-
sociação Coz’Art.

O objetivo foi de aproximar a 
receita daquilo que seria o seu 
original. Como há sete séculos 
não havia açúcar refinado, este 
ingrediente foi retirado da receita 
e substituído por açúcar louro 
e mel. 

Trata-se de um bolo mais seco, 
por oposição ao “molhado” que o 
mal cozido confere ao de Alfei-
zerão. Conta-se que à vinda do 
Rei D. Carlos I a uma casa nobre 
em Alfeizerão este terá provado 
um pão de ló mais mal cozido e 
que assim terá nascido o Pão de 
Ló de Alfeizerão. ■

ivicente@gazetadascaldas.pt

Ó Pão de Ló de Alfeizerão é sobejamente conhecido 
e é mais uma marca que a Ordem de Cister deixou 
neste território. A Casa Ferreira e a Casa do Pão de 
Ló dão continuidadade a esta imagem de marca
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