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Localizada em São Pedro de Moel, a 
"Casa-Nau" pertenceu ao escritor Afonso 
Lopes Vieira (1878-1946), que o elegeu 
como seu local de criação. 
Evidencia-se sumptuosamente diante do 
mar, possuindo uma capela com 
características muito próprias, de onde se 
destaca a arquitetura e decoração simples 
com conchas e outros motivos marítimos.

Afonso Lopes Vieira, ilustre poeta 
português, é um dos primeiros 
representantes do Neogarretismo, ligado 
à corrente conhecida como Renascença 
Portuguesa. O seu nome está ligado a 
obras de poesia, prosa, literatura infantil, 
ensaio, restituições e adaptações, tendo 
ainda realizado algumas incursões pelo 
cinema e fotografia.



Por esta casa passaram 
personalidades ilustres da época, 
chegando mesmo a 
refugiarem-se nela para as suas 
criações pessoais – o poeta 
chegou mesmo a comparar a 
serenidade própria do lugar a um 
sanatório de almas, através de 
uma cura de contemploterapia. 



Located in São Pedro de Moel, the house 
(“Casa-Nau”) belonged to the writer 
Afonso Lopes Vieira (1878-1946), who 
elected it as his creative place. The house 
stands out sumptuously facing the sea, 
having a chapel with unique 
characteristics of simple architecture and 
ornaments, using seashells and other 
maritime elements.

Afonso Lopes Vieira, a renowned 
Portuguese poet, was one of the first 
representatives of the “Neogarretismo”, 
related to the style known as the 
Portuguese Renaissance. His name is 
associated with works of poetry, prose, 
children's literature, essays, restitutions 
and adaptations, having done some 
incursions into the cinema and 
photography.



Illustrious former personalities passed by this house, 
sometimes taking refuge in it for their own creations - 
Afonso Lopes Vieira used to compare the place’s serenity 
to a soul sanatorium, through a cure of 
contemplative-therapy.  



Foi doada pelo poeta e sua esposa, D. 
Helena de Aboim Lopes Vieira, para 
instalação de uma colónia balnear 
infantil para os filhos dos operários 
vidreiros e trabalhadores das Matas 
Nacionais, com a condição de que a 
varanda e escritório do primeiro andar 
frente ao mar se conservassem como 
estavam à época, no que respeita a 
adorno e recheio.

A “Casa-Nau” cumpre assim a vontade 
dos seus beneméritos, nela 

funcionando desde 1949 a colónia 
balnear, bem como a Casa-Museu, que 
preserva no seu interior a coleção de 
bens pessoais do escritor.

Integra ainda um circuito museológico 
de interpretação de bens culturais 
aplicados nos vários edifícios (azulejaria 
e cantaria), relacionando-os com a vida 
e obra do escritor.



The poet and his wife, D. Helena de 
Aboim Lopes Vieira, gave the house in 
legacy in order to serve as a summer 
camp for the glassworkers and foresters’ 
children, on the condition that the 
adornment and the furniture of the 
balcony and study room, on the first 
floor facing the sea, remained intact.

The house fulfils the wishes of its 
benefactors, since the establishment of 
the children’s summer camps in 1949, 

as well as the House-Museum, 
preserving in its interior the collection 
of the writer's personal effects.

The House also includes a museological 
circuit to interpret the cultural goods 
applied by Afonso Lopes Vieira 
throughout his life in the various 
buildings (tiling and masonry), linking 
them with his life and his work.



GPS 
Latitude: 39:45:22,544 
Longitude: -9:01:55,639

Localização / Address:
Rua Dr. Adolfo Leitão, n.º 4
2430-511 SÃO PEDRO DE MOEL 

Contactos / Contacts:
+351244573377
museu.vidro@cm-mgrande.pt

Horário:
Aberto ao público durante a época balnear.
Tarifário em www.cm-mgrande.pt

Opening Hours:
Open to the public during the summer season.
Prices at www.cm-mgrande.pt

Visite os museus municipais do concelho da Marinha Grande: 
Museu do Vidro, Museu Joaquim Correia, Coleção Visitável do futuro Museu da Indústria de 
Moldes.

Visit Marinha Grande’s municipal museums:
Museum of Glass, Joaquim Correia Museum, Visitable Collection of the Future Mould Industry 
Museum.
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