
Catálogo
de Natal



os nossos Valores e Compromissos:

Apostamos sempre na máxima qualidade e na genuinidade das origens
das nossas receitas, seleccionando sempre os melhores ingredientes.
Acreditamos numa equipa motivada e apreciamos muito a humildade 
e a honestidade das pessoas com quem trabalhamos.

ATELIER DO DOCE
para o prazer dos olhos
e do paladar

Tradição, Qualidade, Responsabilidade e Inovação

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!



História
1960 | INÍCIO DA PASTELARIA SARAIVA

António Saraiva inicia o seu percurso de pasteleiro com apenas 11 
anos de idade e desde aí dedicou toda a sua vida em volta desta 
deliciosa arte. Eis que surge uma das mais antigas e conceituadas 
pastelarias de Alcobaça, a “Pastelaria Saraiva”, fundada em 1960 
pelo Mestre António Saraiva e sua esposa, pais de Catarina Saraiva.

1990 | FORMAÇÃO EM PASTELARIA

Com gosto pela criatividade, Catarina decide aprofundar os seus 
conhecimentos na área de Pastelaria e dedica-se de corpo e alma 
ao negócio da família.

2006 | INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA

Já casada com Rui Marques, um empreendedor, criaram o Atelier 
do Doce, uma empresa que se dedica a 100% à produção de bolos 
de pastelaria para as grandes superfícies e pequenas lojas de rua.

2008 | MUDANÇA DE INSTALAÇÕES

O crescimento foi notório e rapidamente se sentiram obrigados 
a mudar de instalações para uns armazéns existentes no Casal 
do Amaro - Alfeizerão.

2016 | ABERTURA DE LOJA PRÓPRIA

Recentemente a unidade de fabrico foi aumentada e totalmente 
remodelada para fazer face às exigências do mercado, quer nacional, 
quer internacional. 
Vendem só o que de melhor sabem produzir a preços de fábrica,  
com atendimento personalizado e com a possibilidade de ver 
a produção desfrutando de uma vista fabulosa sobre vales 
e montanhas.
Acompanhando as tendências de consumo, em 2020 abriram 
a sua loja online.



Bolo Rei Goumet Bolo Rei Especial

Bolo RainhaBolo Rainha Gourmet



Bolo Rei de Chocolate
Bolo Rei de
Caramelo Salgado

Bolo Rei de
Maçã de Alcobaça Bolo Rei Escangalhado

Panettone



Merendeiras de Batata 
Doce e Noz

Broas de Gema

Broas de Frutos Secos

Broas Castelares

Broas de Santa
Maria de Natal 

Castanhas de Ovos



Sonhos de Laranja

Rabanadas



Velhoses

Coscorões de Mel



Drip Cake de Natal



Cupcakes Temáticos de Natal

Trouxas de Ovos

Lampreia de Ovos

Tronco de Natal



Box de Cornucópias Folar de Bronze Tachinhos de Dom Abade

Sortido Conventual Pão de Ló de Ouro Pão de Ló de Alfeizerão

Bolachas Bombocado Beijinhos Broas de Frutos Secos



Largo da Escola 2 - Casal do Amaro | 2460-196 Alfeizerão
ALCOBAÇA - PORTUGAL | TEL. +351 262 509 337

encomendas@atelierdodoce.pt

CONHEÇA AS NOSSAS
NOVIDADES NO SITE 

www.atelierdodoce.pt


