
Pontos Turísticos em Pataias / Sights in Pataias

Fornos de cal - Os primeiros fornos surgem no final do séc. XIX, e foi uma 
das principais indústrias da região, onde nos anos 30 são contabilizados 
35 fornos operacionais. O último deixou de laborar a 30 de Junho de 
1995.

Limekilns - The first kilns appeared at the end of the nineteenth century, 
and it was one of the main industries in the region. In the 30s there were 
35 kilns working. The last working kiln was in June 30, 1995.

Lagoa - Considerado o ex-líbris da freguesia, é uma extensa área húmida 
com cerca de 2 hectares. A Lagoa constitui um ecossistema muito produ-
tivo e rico em biodiversidade. 

Lagoon - Considered the ex-libris of the parish, it is an extensive wet area 
with about 2 hectares. The lagoon ecosystem is very productive and rich 
in biodiversity

Igreja Matriz - Inaugurada em Março de 1952, veio substituir um antigo 
templo do Séc. XVI. A igreja possui a sua planta em cruz latina, conta com 
uma nave, pia baptismal, coro alto e três altares.

Church - Opened in March 1952, it replaced an ancient temple of the 
sixteenth century. The church has its Latin cross plan, it has a nave, a 
baptismal font, a choir and three altars.

Praias / Beaches - Informações / Informations 

Água de Madeiros
Aglomerado habitacional / Vigilância / Bar / WC / Chuveiro 
Housing / Surveillance / Bar / WC / Shower

Pedra do Ouro
Aglomerado Habitacional / Vigilância / Bar / WC / Chuveiro 
Housing / Surveillance / Bar / WC / Shower

Polvoeira
Vigilância / WC / Chuveiro
Surveillance / WC / Shower

Paredes da Vitória 
Aglomerado Habitacional / Vigilância / Bar / WC / Chuveiro / Campismo   
Housing / Surveillance / Bar / WC / Shower /Camping

Vale Furado
Aglomerado Habitacional / Vigilância / Bar / WC / Chuveiro
Housing / Surveillance / Bar / WC / Shower

Légua 
Aglomerado Habitacional / Vigilância / Bar / WC / Chuveiro
Housing / Surveillance / Bar / WC / Shower

Falca
Aglomerado Habitacional
Housing

Paredes da Vitória

Vila Fundada por D. Dinis, teve foral em 1382, 1386 e outros por D. Ma-
nuel em 1514. Possuía um importante porto que progrediu até ao Séc. 
XIV. No entanto, os fortes ventos que arremessavam areia, levou ao seu 
total despovoamento, e a transferência da paróquia em 1536 de Paredes 
para Pataias. 

No Séc. XIX, começa novamente o seu povoamento, dando origem à ac-
tual localidade.  O Rochedo denominado de “castelo”, faz a divisão entre 
a praia das Paredes e Polvoeira.  

Pelo vale podem-se encontrar diversas azenhas de água.  

A Sul, encontram-se ruínas da Mina do Azeche, que é considerada a 
primeira exploração petrolífera no país, que data de 1844. 

Hoje em dia possui parque de campismo, parque de merendas, e ainda jun-

to a este possui uma capela de provável construção no reinado de D. Dinis.  

Paredes da Vitória

Village founded by D. Dinis, it was chartered in 1382, 1386 by D. Manuel 
in 1514. It had an important harbour that has progressed untill the 

fourteenth century. However, the strong winds that threw sand led to 
its total de population, and to the change of the parish from Paredes da 
Vitória to Pataias in 1536.

In the nineteenth century, its population begins again leading to the cur-
rent place. The Rock called “castle” divides Paredes beach and Polvoeira 
beach. 

Through the valley, various mills of water can be found. In South, there 
are the ruins of Azeche Mine, which is considered the first oil exploration 
in the country, in 1844. 

Today, it has a camping and a picnic area which has a chapel built in the 
reign of D. Dinis.

Pataias 

Localizada a norte do concelho de Alcobaça, da freguesia fazem parte 
as povoações de Pataias, Pataias-Gare, Pisões, Burinhosa, Ferraria, Mél-
voa, Boubã, Paio de Baixo, Alva e uma extensa costa onde se incluem as 
localidades de Légua, Vale Furado, Paredes da Vitória, Pedra do Ouro e 
Água de Madeiros. 

As primeiras referências ao termo Pataias, surge em 1151 na carta de 
doação de terras por D. Afonso Henriques ao Mosteiro de Alcobaça. No 
entanto, o povoamento apenas deverá ter começado no tempo de D. Di-
nis. Até 1536, Pataias estava inserida na Paróquia de Paredes da Vitória, 
mas devido ao despovoamento de Paredes a sua paróquia é transferida 
para Pataias. No Séc. XIX estabelece-se em Pataias a indústria de cal e no 
séc. XX a indústria de vidro. Actualmente Pataias conta como principais 
indústrias a de cimento, moldes, plásticos e mobiliário. 

A Freguesia de Pataias é a terceira freguesia mais populosa do concelho 
de Alcobaça com 5455 habitantes (Censos 2011). 

Pataias 

Located in the North of the council of Alcobaça, the parish comprises 
the villages of Pataias, Pataias-Gare, Pisões, Burinhosa, Ferraria, Mélvoa, 
Boubã, Paio de Baixo, Alva and an extensive coast which includes the 
locations of Légua, Vale Furado, Paredes da Vitória, Pedra do Ouro e 
Água de Madeiros.

The first references to the term Pataias, appeared in 1151 in the letter 
of donation of lands by D. Afonso Henriques to the Monastery of Al-
cobaça. However, the settlement only started in the reign of D. Dinis. 
Until 1536, Pataias was part of Paredes da Vitória parish, but due to its 
de¬population, its parish is changed to Pataias. In the nineteenth centu-
ry, the lime industry is established in Pataias and in the twentieth century 
the glass industry begins. Nowadays, the main industries of Pataias are 
the cement, moulds, plastics and furniture industries.

The Parish of Pataias is the third most populous parish in the council of 
Alcobaça with 5455 inhabitants (Census 2011).
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