
BEM-VINDO À CASA  
DA NOSSA SENHORA  
DA PACIÊNCIA

WELCOME TO CASA  
DA NOSSA SENHORA  
DA PACIÊNCIA

Uma Quinta, com casa senhorial e capela,  
em Bucelas, importante zona na indústria vitivinícola 
nacional desde o início do séc. XX, que decidiu abrir 
as suas portas ao público e partilhar o seu espaço 
e a sua história.

Um espaço histórico em ambiente familiar preparado 
para acolher os mais diversos eventos particulares 
ou corporativos: jantares, cocktails, casamentos, 
reuniões, provas de vinho, aniversários, entre outros. 
Com serviços de apoio e instalações necessárias 
para a restauração e lazer, nomeadamente, salas de 
eventos, capela, pátio central, lagar, bar, jardim 
e uma paisagem única por explorar.

A farm, with a manor house and chapel, in Bucelas, 
an important wine industry zone since the early  
XX century, opens its doors to the public and shares 
its space and history.

An historical space in a family environment prepared 
to host private and corporate events: dinners, 
cocktails, weddings, meetings, wine tastings, birthday 
parties, among others. With support services 
and catering and leisure facilities, namely, event 
halls, chapel, central courtyard, wine press, bar, 
garden and an unique landscape to explore.

T  (+351) 918 036 299 
E  vasco.camiloalves@casadapaciencia.pt

www.casadapaciencia.pt

Rua da Paciência, 12-14, 2670-665 Bucelas, Lisboa, Portugal 

30 min

BUCELAS

LISBOA
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UMA CASA CHEIA DE HISTÓRIA 
E RENOME
AN HOUSE FULL OF HISTORY 
AND REPUTATION

ABRIMOS AS NOSSAS PORTAS 
AO EXTERIOR
WE OPEN OUR DOORS  
TO THE EXTERIOR

SALA DAS FARRAS 
Sala de ambiente familiar

FARRAS SALON 
Salon in a familiar atmosphere

PÁTIO CENTRAL 
Zona lounge/refeições

CENTRAL COURTYARD 
Lounge and meal area

CERCA 
Zona lounge/refeições

CERCA 
Lounge and meal area

OUTROS ESPAÇOS: Lagar e Adega/Capela da Nossa Senhora da Paciência/ 
Cozinha de apoio/Quarto de vestir 

OTHER AREAS: Wine press and Cellar/Nossa Senhora da Paciência Chapel/ 
Support Kitchen/Changing Room

.

Convidamos à entrada no Pátio, nos antigos Salões,  
Lagar e na Capela, a desfrutar de experiências memoráveis, 
respirando e vivenciando o espirito dos Camillo Alves.

We invite in the Courtyard Entrance, in the old Salons, Wine 
Press and Chapel, to enjoy memorable experiences, breathing 
and experimenting the spirit of the Camillo Alves.

SALA CAMILLO ALVES 
Sala de recepção

CAMILLO ALVES SALON 
Reception room

SALA DO LAGAR 
Sala multiusos

WINEPRESS SALON 
Multi-purpose salon

Capacidade: 80 psa
Capacity: 80 pax

Wifi
Wifi

Computador
Computer

Capacidade: 80 psa
Capacity: 80 pax

Espaço exterior: Pomar/Relvado/Prado
Exterior area: Orchards/Grass/Meadow

Área: 20m2

Area: 20m2

Wifi
Wifi

Wc c/fraldários
Wc with baby-changing area

Área: 72m2

Area: 72m2

Tomadas
Power outlets

Ar condicionado
Air conditioning

Área: 2000m2

Area: 2000m2

Caminhos e trilhos
Paths and trails

Tomadas
Power outlets

Bengaleiros
Cloakroom

WC
WC

Projector e som
Video projector and sound

TV e DVD
TV e DVD

Capacidade: 200 psa
Capacity: 200 pax

Projector e som
Video projector and sound

WC
WC

Tomadas
Power outlets

Espaço exterior
Exterior area

TV e DVD
TV e DVD

Projector e som
Video projector and sound

Área: 60m2

Area: 60m2

Área: 120m2

Area: 120m2

Lareira
Fireplace

Wifi
Wifi

Ar condicionado
Air conditioning

Espaço p/crianças
Children’s area

Wifi
Wifi

Bar
Bar

Projector e som
Video projector and sound

Miradouro 
(Ala dos namorados)
Viewpoint 
(Lovers ward)

A Casa da Nossa Senhora da Paciência, outrora pertencente 
a João Camillo Alves, no seu tempo, um dos empresários 
vitivinícolas mais prósperos do país, continuou na família  
até aos nossos dias e transporta hoje a memória, os valores  
e o legado de tão ilustre personalidade. Uma figura 
percursora, empreendedora e emblemática da cultura do 
vinho e da vinha, mantém-se ainda hoje, servindo a Casa 
como memória e celebração da vida deste homem.

The Casa da Nossa Senhora da Paciência, formerly belonged 
to João Camillo Alves, in his time, one of the most prospers 
wine producers businessmen, continued in the family to  
the present day and carries the memory, the values and 
the legacy of such a distinct personality. A precursor, 
entrepreneurial and emblematic figure of the wine and 
vineyard culture, still preserved today, serving the house  
as memory and celebration of this man´s life.
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