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INVESTIR NA LAGOA DE ÓBIDOS 
É INVESTIR NAS PESSOAS

Nesta edição da Revista Informativa de Óbidos vamos dar destaque à Lagoa 
de Óbidos. Um destaque mais que justificado, uma vez que, finalmente, e 

volvidos 20 anos, vão avançar as dragagens do corpo superior deste ecossistema.

É a realização de um grande sonho. Espero, contudo, que exista, por parte da 
Agência Portuguesa do Ambiente e de quem tutela esta matéria, a sensibilidade 
para perceber que hoje não basta esta grande dragagem. É preciso fazer este 
trabalho constante e contínuo. Óbidos e Caldas da Rainha - já o disseram 
publicamente várias vezes - estão disponíveis para fazer parte da solução.

Há algumas pessoas – felizmente que são poucas – a dar conta que se gasta muito 
dinheiro na Lagoa de Óbidos, com intervenções deste género. E pior do que dizer 
que se gasta muito, é dizer que se gasta de forma indiscriminada.

Não posso estar mais em desacordo. Nas últimas duas décadas o Estado português 
gastou praticamente 1 milhão de euros por ano a tentar ajudar a manter vivo 
este ecossistema. Dito desta maneira, e sem enquadramento, é de facto muito 
dinheiro. Mas é preciso entender que do lado da receita, a Lagoa de Óbidos gera, 
do ponto de vista económico, mais de 20 milhões de euros por ano. Quer dizer que 
o Estado gasta 5 por cento daquilo que a Lagoa produz. Insisto: 5 por cento!

Mas se o Estado – autarquias incluídas – não gastasse esse dinheiro, não teríamos 
este rendimento. Aliás, não haveria nada a não ser um pântano que não daria 
qualquer proveito a pescadores, mariscadores, operadores turísticos e a tantos 
outros que vivem diretamente e indiretamente da Lagoa de Óbidos.

Por estas razões, Óbidos vai continuar a fazer tudo para manter este ecossistema 
vivo, para que a economia continue viva e para que mantenham também vivas as 
Tradições e a Cultura do nosso povo e que tanto nos orgulha.

Todo este dinheiro é investimento no presente e no futuro. É investimento nas 
pessoas. É investimento num território que se quer próspero.

No que depender de Óbidos, não baixaremos os braços e vamos continuar a 
procurar soluções que mantenham viva a Lagoa de Óbidos. Porque esta é uma 
Lagoa de todos.

{ EDITORIAL }

HUMBERTO DA SILVA MARQUES
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
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ESTRATÉGIA ÓBIDOS ID

ÓBIDOS, UMA REFERÊNCIA 
COM IDENTIDADE
Este mandato autárquico está a ser marcado por uma 

Estratégia, a que demos o nome de “Óbidos ID” e que 

pretende consolidar a qualidade de vida dos nossos munícipes, 

passando pelo Desenvolvimento Económico e Natural, 

Desenvolvimento Social, Educação, Desenvolvimento 

Comunitário, Saúde e Bem-estar, Regeneração e Requalificação 

Urbana e Governança.

Temos vindo a apostar, de forma contínua, nas economias 

criativas, valorizando as pessoas e criando oportunidades para 

o desenvolvimento das suas ideias de forma participativa, 

sustentada e sustentável. Queremos assegurar uma identidade 

territorial e urbanística e valorizar o património material e 

imaterial.

Estamos a implementar políticas de inclusão que apoiam o 

desenvolvimento social, bem como levar a cabo estratégias 

ativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da 

população local.

Na Educação, estamos a apostar na melhoria contínua de um 

projeto criativo de ensino-aprendizagem, a partir da verdadeira 

autonomia educativa e de uma Escola territorializada, capaz 

de preparar as novas gerações para responder aos desafios do 

futuro.

TURISMO

PATRIMÓNIO

ÓBIDOS + ATIVO

EDUCAÇÃO
CRIATIVA

ATRAÇÃO
DE

TALENTOS

IDENTIDADE

ÓBIDOS
VILA

LITERÁRIA

REABILITAÇÃO
URBANA
- GATO - SUSTENTABILIDADE

Na Comunidade, estamos a dinamizar a criação de novos 

produtos, olhando para o nosso passado, presente, transpondo-o 

para um futuro contemporâneo, gerador de mais riqueza para o 

nosso território.

Estamos a promover a prática desportiva e os estilos de vida 

saudável, contribuindo para a saúde, a qualidade de vida e o 

bem-estar físico, psíquico e social da população, envolvendo 

áreas como o Desporto, Saúde, Educação, Lazer, Solidariedade, 

Natureza, Turismo, Economia.

Temos em marcha projetos para incentivar a regeneração 

urbana através da recuperação de prédios devolutos, ocupação 

de prédios devolutos, criação de novas centralidades nas 

nossas vilas e aldeias, e recuperação de tradições como fator de 

desenvolvimento social, cultural e económico. Queremos atrair a 

vinda de jovens para o nosso concelho.

Queremos ainda defender uma relação direta entre 

administrador e administrado, procurando sempre a sua 

melhoria contínua, na resolução dos seus problemas, bem como 

informar, ouvir e perceber as pretensões dos cidadãos. Esta é 

uma estratégia que vai manter e reforçar o papel do concelho de 

Óbidos na região, no distrito e no País. Vamos continuar a ser 

uma referência. Uma referência com Identidade. ID.
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DRAGAGEM DO CORPO SUPERIOR DA LAGOA DE ÓBIDOS

“SÓ COM INTERVENÇÃO HUMANA 
ESTE ECOSSISTEMA 
SE VAI PERPETUAR NO TEMPO”
O concurso para a Empreitada das 

Dragagens da Zona Superior da 

Lagoa de Óbidos foi lançado no dia 5 de 

fevereiro, na Foz do Arelho, Caldas da 

Rainha, com a presença do ministro do 

Ambiente e da Transição Energética, João 

Pedro Matos Fernandes, dos presidentes 

das Câmaras Municipais de Óbidos e 

Caldas da Rainha, Humberto Marques e 

Tinta Ferreira, e do presidente da Agência 

Portuguesa de Ambiente, Nuno Lacasta.

O ministro do Ambiente garante que “é 

absolutamente fundamental fazer esta 

dragagem”, reafirmando que o ministério 

está, com esta empreitada, “a lutar contra 

a Natureza”. Segundo Matos Fernandes, 

“a atividade humana também é geradora 

de biodiversidade, quando resulta das 

atividades que são feitas de forma 

tradicional”. “A Lagoa de Óbidos necessita 

desta intervenção e ela tem de ser feita de 

forma cuidadosa”, afirma o governante, 

sublinhando que o Governo continuará 

“a financiar uma boa parte destas 

intervenções” e disponibilizará “todo o 

apoio técnico”, delegando nas autarquias 

a execução das dragagens de menor 

dimensão.

Também o presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos se mostrou satisfeito 

com o lançamento deste concurso 

internacional. “É com enorme gosto, 

orgulho e alegria que, volvidos mais 

de 20 anos, chegámos àquilo que todos 

desejávamos”, disse Humberto Marques, 

garantindo que “só com intervenção 

humana este ecossistema se vai perpetuar 

no tempo”. O autarca mostrou ainda 

alguma preocupação “com a monitorização 

e fiscalização da obra, nomeadamente da 

qualidade dos sedimentos e da água [a 

retirar]”. “Garantiram-nos que tudo será 

feito com o máximo de segurança e, por 

isso, estamos mais descansados”, declarou.

O presidente da Câmara Municipal das 

Caldas da Rainha, Tinta Ferreira, afirmou 

igualmente que, com esta empreitada, “se 

está a fazer história”, uma vez que se estão 

“a criar condições de curto e médio prazo 

para garantir a sobrevivência da Lagoa de 

Óbidos”.

Já Nuno Lacasta, presidente da APA, 

também afirmou que se vai “fazer história” 

na “nossa Lagoa”, sublinhando que tem 

“perfeita consciência da complexidade 

desta operação e que isso obriga a uma 

completa e constante vigilância”.

Com um custo total de 16 milhões de 

euros, a intervenção é financiada pelo 

POSEUR, com uma participação de 85 por 

cento, sendo a contrapartida nacional 

assegurada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente. O prazo de execução previsto é 

de 18 meses e a intervenção corresponde 

à segunda fase de dragagens da Lagoa de 

Óbidos.

Está prevista a retirada de 875 mil metros 

cúbicos de areias das bacias no delta do 

rio Real, no braço da Barrosa e nos canais 

de ligação do corpo da lagoa, aos braços da 

Barrosa e do Bom Sucesso. Os sedimentos 

dragados serão depositados diretamente 

no mar, a sul da embocadura da Lagoa 

de Óbidos e do Gronho, contribuindo, 

desta forma, para a minimização da 

erosão costeira, neste troço de costa. A 

empreitada inclui ainda a valorização de 

uma área de 78 hectares, a montante da 

foz do rio Real.

Pretende-se com esta intervenção 

contrariar o fenómeno de assoreamento, 

melhorar as condições hidrodinâmicas 

e de qualidade da água no interior deste 

sistema lagunar, bem como robustecer o 

cordão dunar litoral, que protege a lagoa 

da agitação marítima e da subida do nível 

do mar, em consequência das alterações 

climáticas.
https://youtu.be/7shh4hD4oPQ
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ÓBIDOS E CALDAS DA RAINHA

TRABALHOS NA ABERTA 
DA LAGOA DE ÓBIDOS
TERMINADOS
Já decorreram os trabalhos para reabrir o canal que liga a Lagoa de Óbidos ao mar, que 

fechou em Dezembro passado, situação recorrente devido ao assoreamento naquela 

zona, onde se formam bancos de areia. Esta situação impedia a entrada e a saída de água 

e a renovação do ecossistema, colocando, desta forma, em causa a sobrevivência de peixes 

e bivalves trazendo, como consequência, problemas para todas as atividades económicas 

associadas à Lagoa de Óbidos.

A intervenção realizada, face à urgência, começou nos últimos dias de 2018, e permitiu 

retirar a areia que estava a fechar a aberta, sendo que as Câmaras Municipais de Óbidos 

e das Caldas da Rainha e a Agência Portuguesa do Ambiente avaliaram a situação 

diariamente. A reabertura total do canal ocorreu no dia 7 de Janeiro ao retirar toda a 

carga de sedimentos na zona da aberta, para evitar que voltem a depositar-se na Lagoa.

Recorde-se que o concurso internacional para a segunda fase das dragagens da Lagoa 

de Óbidos, um investimento de cerca de 16 milhões de euros, foi lançado, em Óbidos, 

no início de Fevereiro de 2019. Segundo Pimenta Machado, vice-presidente da Agência 

Portugue sa do Ambiente (APA), esta “é uma das maiores obras da APA” previstas para o 

ano de 2019, devendo ser adjudicada no segundo semestre do ano.

A empreitada terá um volume total de dragagem de cerca de 875 mil metros cúbicos 

tendo por objetivos contribuir para o aumento da superfície e volume da Lagoa, melhorar 

a qualidade da água armazenada, contribuir favoravelmente para a hidrodinâmica e o 

prisma de maré da Lagoa, evitar o isolamento dos Braços da Barrosa e do Bom Sucesso, 

contrariar a progressão da foz do rio Real sobre o corpo principal da Lagoa e robustecer o 

cordão arenoso litoral que protege a Lagoa da agitação marítima.

“A Lagoa de Óbidos é a nossa vida.

Se não fosse a câmara, já tinha 

morrido há muito.

Agora não se pode é querer grandes 

resultados e fazer cócegas à Lagoa.

São necessários trabalhos mais 

profundos, mas estas últimas 

manobras de desassoreamento 

foram fundamentais para evitar 

uma catástrofe.

É sempre bom percebermos que 

o presidente está disponível para 

nos ouvir a qualquer hora do dia e 

da noite.”

JAIME NEVES
Associação de Mariscadores



8
RIO-Revista Informativa de Óbidos

#49  JAN.JUL. 2019

REUNIÃO ENTRE O PRESIDENTE DA CÂMARA E OS PESCADORES E MARISCADORES

“TEMOS O MELHOR MARISCO 
E AS PESSOAS TÊM DE SABER DISSO”

O presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos reuniu, em Junho, com os 

pescadores e mariscadores da Lagoa de 

Óbidos. Em cima da mesa estiveram a 

criação de mais uma zona para análises 

biológicas aos bivalves e a criação de 

um espaço de aquacultura natural para 

servir de “maternidade” para moluscos e 

bivalves.

Humberto Marques explicou que, até 

há pouco tempo, apenas havia um local 

onde o Instituto Português do Mar 

e da Atmosfera (IPMA), responsável 

pelas análises biológicas dos bivalves, 

fazia a recolha de amostras para poder 

controlar os níveis de toxicidade, por 

exemplo. “Essas amostragens eram feitas 

no Braço da Barrosa, na Foz do Rio Real 

e numa zona próxima da ETAR, que 

são os locais mais sensíveis. O que nós 

propusemos foi que se criassem mais três 

pontos de amostragem na zona inferior 

da Lagoa. Assim, a Lagoa fica com dois 

grandes pontos para análise, não ficando 

condicionada apenas por um local para a 

amostragem”, explica Humberto Marques.

Outro assunto também debatido 

nesta reunião “é um velho sonho dos 

mariscadores”, diz o presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos. Humberto Marques 

explica que esse sonho passa “pela criação 

de um espaço de aquacultura natural, 

com cerca de 50 hectares, que serviria de 

nursery (berçário) de bivalves”. “No fundo, 

o que se pretende é rebaixar uma parte 

específica da Lagoa de Óbidos, para que 

haja passagem de águas e aí possamos 

fazer, de forma natural e sem intervenção 

humana, uma espécie de maternidade 

para moluscos e bivalves”. Esta é uma 

situação que já está a ser analisada 

pela Agência Portuguesa de Ambiente 

que, aquando das grandes dragagens 

previstas, fará o rebaixamento deste 

local.

Humberto Marques afirma ainda que há 

que “avançar com a diferenciação dos 

bivalves da Lagoa de Óbidos”. O autarca 

defende que só “através da criação 

de uma IGP (Indicação Geográfica de 

Origem) se poderá dar mais valor aos 

nossos produtos da Lagoa de Óbidos”. 

“Temos o melhor marisco e as pessoas 

têm de saber disso e têm, acima de tudo, 

de saber de onde vem. Isso irá trazer-nos 

a valorização necessária para um produto 

que é de excelência”, conclui.
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6 DE DEZEMBRO DE 2018

AGÊNCIA PORTUGUESA DE AMBIENTE 
E MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 
CELEBRAM CONTRATO
Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa 

de Ambiente (APA) assinou com Humberto Marques, 

presidente da Câmara Municipal de Óbidos, no dia 6 de Dezembro 

de 2018, em Óbidos, um contrato interadministrativo de 

cooperação, relativo a três intervenções na Lagoa de Óbidos, num 

investimento total de 49.500 euros.

A verba destina-se a ressarcir o Município de Óbidos “de três 

obras já efetuadas”, explicou o presidente da Câmara Municipal, 

Humberto Marques.

Entre os investimentos já realizados, contam-se o 

desassoreamento da lagoa e a reabertura do canal ao mar, 

realizado antes do início do Verão de 2018 para evitar a morte de 

peixes e bivalves. A intervenção teve um custo de 30 mil euros, 

suportados pela APA.

A segunda ação foi a alimentação da Praia do Rei Cortiço, no 

Bom Sucesso, com areia num investimento de 14.500 euros. 

A praia, localizada a sul da Lagoa de Óbidos, tem sofrido 

“um emagrecimento do areal” provocado pela erosão e pelo 

arrastamento de sedimentos que, segundo o documento assinado 

entre as duas entidades, “comprometeu a utilização balnear da 

praia no ano de 2018”.

Tratando-se de uma praia de banhos “com procura muito 

significativa” a APA entendeu, proceder “à alimentação com 

sedimentos oriundos da Lagoa de Óbidos”. “Havia uma certa 

urgência no procedimento e solicitou-se à autarquia que 

avançasse com a intervenção, para não comprometer a época 

balnear e, agora, procede-se ao pagamento dos respetivos custos”, 

explicou Pimenta Machado.

A terceira obra já realizada prende-se com a reparação da ponte 

em madeira da Poça das Ferrarias, construída no âmbito da 

empreitada de “Recuperação Ambiental das Margens da Lagoa de 

Óbidos”. A ponte encontrava-se há mais de dois anos “em estado 

de pré-colapso, com a superestrutura abatida e inclinada, devido à 

rotura interna dos pilares em madeira que se encontra carcomida 

por ação de moluscos bivalves que se fixaram na zona dos pilares 

influenciada pelas marés”, pode ler-se no contrato administrativo.

Uma situação que levou a Câmara de Óbidos a proceder “à 

interdição da ponte por meio de sinalização e colocação de fitas de 

delimitação, por motivos de segurança”, medida que, no entanto, 

“foi sistematicamente desrespeitada pelos utilizadores do circuito 

ciclo-pedonal”, ponde em risco a segurança. A reparação da ponte 

teve um custo estimado de cinco mil euros.
https://youtu.be/Lf0YyA0JMTQ
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DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO 

CONCELHO DE ÓBIDOS 
CELEBROU FERIADO MUNICIPAL
O Concelho de Óbidos celebrou o seu Feriado Municipal no 

passado dia 11 de janeiro. A Sessão Solene, o ponto alto das 

celebrações, aconteceu, nos Paços do Concelho, com a intervenção do 

presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto Marques.

Nesta sessão foram ainda entregues as Medalhas de Mérito 

Municipal. Estes galardões são destinados a distinguir 

personalidades, instituições ou organizações nacionais 

ou estrangeiras que, pelo seu prestígio, cargo, ação ou 

relacionamento com a Vila ou Concelho de Óbidos, sejam 

considerados dignos dessa distinção.

Em 2019, as comemorações começaram dia 5 de Janeiro, com a 

1.ª Gala “Óbidos +Ativo”, e terminaram dia 31 de Janeiro com um 

grande convívio do programa municipal “Melhor Idade”. Pelo 

meio, houve um vasto conjunto de iniciativas. 

Recorde-se que o Feriado Municipal a 11 de Janeiro comemora 

a Tomada de Óbidos aos Mouros, nesse dia, pelas hostes de 

D. Afonso Henriques, em 1148, sendo este o primeiro feriado 

municipal do ano a ser celebrado no calendário nacional.

Sessão Solene do Feriado Municipal teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho

https://youtu.be/Cv7qsw2SLyU
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Associação Just a Change Escola de Concertinas da GracieiraAna Rita Gomes Jorge Serrazina

Filipe Cascão

Thomas Militão Nuno Januário Rui Almeida

União de Amigos do Olho Marinho

Sessão Solene

Nuno Januário recebe em nome de 
Diogo Clemente

Associação de RegantesJoana Rebelo Figueiredo

João Rodrigues recebe em nome de 
Vítor Rodrigues e João Rodrigues

Medalhas de Mérito 
Municipal
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18 de Janeiro - Lançamento do Programa de Rádio Óbidos Jovem
91 Fm Rádio

17 de Janeiro - Tradicional Festa de Santo Antão
Ermida de Santo Antão

19 de Janeiro - Concerto Sinfonietta D’Óbidos
Santuário do Senhor Jesus da Pedra

7 de Janeiro - Cantar as Janeiras ao Executivo Municipal
Salão Nobre dos Paços do Concelho

8 de Janeiro - Apresentação do livro A Vila - Livros das Escolas D’Óbidos
Complexo Escolar do Furadouro

12 de Janeiro - Concerto pela Sociedade Musical e Recreativa Obidense
Auditório Municipal da Casa da Música

 https://youtu.be/uxPc7EjXTlg  https://youtu.be/3TbX4eviu24

 https://youtu.be/lIAJ3oIB-q0 https://youtu.be/BdarVNuwH44

https://youtu.be/QnR4La1tDtk
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A iniciação da escovagem dos dentes 

para os alunos do 2º Ciclo do Ensino 

Básico dos Complexos Escolares de Óbidos, 

inserido no projeto “Felicidade a sorrir” 

do programa Óbidos + Ativo, realizou-

se no dia 14 de janeiro, em cada um dos 

complexos. Uma iniciativa inserida nas 

comemorações do Feriado Municipal de 

Óbidos.

Os alunos, a partir dessa data, passaram 

a escovar os dentes todos os dias após o 

almoço, depois de uma semana de ações 

de sensibilização sobre o tema em todas as 

turmas de todos os complexos escolares, 

fornecidas pelo Agrupamento de Centros 

de Saúde – Oeste Norte.

A Direção Geral de Educação defende 

a importância da criação de hábitos 

de escovagem, referindo que “escovar 

os dentes é da responsabilidade de 

todos”. Também a vereadora Margarida 

Reis declara que essa é uma prática 

fundamental “para a promoção da saúde 

oral e prevenção de doenças” sendo, por 

COMPLEXOS ESCOLARES DE ÓBIDOS 
DERAM INÍCIO À “ESCOVAGEM 
DOS DENTES NA ESCOLA” PROJETO “FELICIDADE A SORRIR”

isso, apoiada a integração das atividades 

do Programa Nacional de Saúde Oral nos 

planos curriculares das escolas.

Os alunos, para iniciarem esta prática, 

receberam um kit, oferecido pelo Município 

de Óbidos em parceria com o ACES Oeste 

Norte, que conta com uma escova, uma 

pasta de dentes e uma caixa de arrumação 

para cada turma, contribuindo, assim, para 

que desenvolvam características como a 

autonomia e responsabilidade pelo seu 

próprio kit e pela escovagem dos dentes.

https://youtu.be/yfOzwlo6h3s
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O programa Óbidos + Ativo dinamizou a sua primeira gala, no dia 5 de janeiro, 

no anfiteatro da Cerca do Castelo, em Óbidos.

Esta foi uma celebração marcada pela homenagem e distinção de pessoas ligadas 

à prática desportiva. A vereadora Margarida Reis revelou que cada um dos 16 

clubes presentes escolheu uma individualidade dentro da sua estrutura para 

homenagear, colaborando, assim, ativamente nesta iniciativa. Para além dessas 

individualidades, foram ainda distinguidos os 35 atletas que participaram no 

projeto de Reggio Emilia (Itália) e representaram Portugal e o concelho de Óbidos.

Foram ainda atribuídos 12 prémios de Mérito, 13 de Reconhecimento e 3 de 

Dedicação, por parte do Município a personalidades de Óbidos que se destacaram 

no desporto e, por fim, uma Homenagem.

De acordo com a vereadora, o objetivo da comemoração, que se inseriu na 

programação das comemorações do Feriado Municipal, passou essencialmente, 

por “dar a conhecer o trabalho desenvolvido nos nossos clubes e associações e 

homenagear pessoas que conseguiram alguns feitos na área do desporto”.

Para além disso, refere ainda que outra intenção foi a de estimular e incentivar a 

comunidade a praticar exercício, indo ao encontro das metas do próprio programa 

Óbidos + Ativo. Margarida Reis refere igualmente a importância de os munícipes 

conhecerem o trabalho das várias coletividades e clubes, estando assim a par das 

ofertas que o concelho disponibiliza para todos na área desportiva.

PROGRAMA ÓBIDOS+ATIVO 
CELEBROU A SUA PRIMEIRA GALA

PRÉMIO HOMENAGEM
Nuno Vitorino e Caiá Assis
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PRÉMIO RECONHECIMENTO
Ana Sofia Abreu e Inês Timóteo - Associação Desportiva e Artística Óbidos Roller

Cátia Marisa - União de Amigos do Olho Marinho

Equipa de BTT do Grupo de Cicloturismo de Gaeiras 

Diogo Câmara - Sociedade Cultural e Recreativa Gaeirense

Evana Mandueck - Clube de Atletismo de Óbidos

Filipe Gonçalves - Bom Sucesso Golf Course

José Cirilo - ASSUP

Filomena Oliveira - Sport Clube do Bairro e Veteranos do Bairro

Joana Maria - ARCACEN

Pedro Libório - Nuno mota Ténis Academy

Paulo Pereira - Veteranos do Pinhal

Membros da Associação Trilhos de Óbidos
Óbidos Bike Team

https://youtu.be/NirS0bsepcU
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MUNICÍPIO DE ÓBIDOS INAUGUROU 
TRÊS ESPAÇOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Integrado na Programação do Feriado 

Municipal de Óbidos, no dia 15 de Janeiro, 

no Complexo Desportivo Municipal, 

foram inaugurados 3 Espaços que visam a 

prossecução de novas ofertas no âmbito do 

Pelouro de Saúde e Bem Estar.

Foi inaugurado  oficialmente o Espaço + 

Ativo, uma sala multi funcional situada 

no Estádio Municipal, que pretende ser 

um espaço de apoio ao desenvolvimento 

de atividades desportivas, com aulas de 

diversas modalidades: FIT + Ativo, Dance 

Kids, Pilates, Yoga, Takendoo, Kempo, 

Ginástica + Ativa (aulas para seniores 

inseridos no programa municipal Melhor 

Idade).

Abriu ainda o Espaço Nutrição, também 

situado no Estádio Municipal, que pre-

tende desenvolver workshops de cozinha 

Nacional e Internacional, onde as boas 

práticas nutricionais e aconselhamento 

serão desenvolvidas em colaboração com o 

Gabinete de Nutrição do Município.

O Gabinete Saúde +, inserido nas Piscinas 

Municipais de Óbidos, iniciou, numa pri-

meira fase, com consultas de nutrição e de 

psicologia. Este gabinete pretende reunir 

uma equipa de profissionais  com o obje-

tivo de aconselhar e acompanhar todos 

aqueles que pretendam, servindo ainda 

como meio de prevenção ou tratamento de 

doenças como a diabetes, a hipertensão, 

a obesidade, entre outras. Este gabinete 

dá apoio direto a toda a população do 

concelho.

Segundo Margarida Reis, vereadora com o 

Pelouro da Saúde e Bem-Estar, os “pro-

jetos apresentados procuram assegurar 

uma maior e melhor qualidade de vida”, 

sublinhando que é intenção da autarquia 

“ajudar a nossa população a  fazer melho-

res escolhas optando por estilos de vida 

mais saudáveis”. “Esta iniciativa mostra 

como pode o território mudar adaptando-

-se a novas dinâmicas”, conclui a autarca.

Para mais informações sobre cada um dos 

espaços, dirija-se à receção das Piscinas 

Municipais de Óbidos.
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PEQUENA BIBLIOTECA 
DA SANCHEIRA INAUGURADA
A Pequena Biblioteca da Sancheira Grande abriu ao público no 

dia 26 de Janeiro.  É a sexta  biblioteca do género em Portugal  

e a número 77395 da rede internacional Little Free Library, 

assentando no principio  “leve um livro, partilhe um livro”. Ficou 

instalada ao ar livre, junto ao Centro de Convívio Melhor Idade, 

numa pequena praceta intervencionada pela Junta de Freguesia de 

A-dos-Negros.

A sua gestão está a ser feita pelos alunos e docentes de português 

do segundo Ciclo do Complexo Educativo do Alvito que, no âmbi-

to da atividade das Equipas Educativas, estão a proceder à catalo-

gação dos livros, entretanto recebidos, e a dinamizar a página na 

internet que foi criada.

Mensalmente, prevê-se uma deslocação dos alunos à biblioteca, 

para deixar livros, recolher outros e responder às solicitações dos 

leitores, ao mesmo tempo que promovem uma sessão de animação  

(leitura de poemas e de contos, apresentação de livros), destina-

da ao público local, com destaque para o Centro de Dia, que fica 

mesmo ao lado.

A Pequena Biblioteca conta, desde o início,  com o apoio da Junta 

de Freguesia de A-dos-Negros e da Câmara Municipal, tendo 

ainda estabelecido parcerias com várias instituições (FFMS, FMS, 

INATEL, Millenium BCP, Lions Clube de Caldas), livrarias (Porto 

Editora, Bruaá e Leya) que doaram, ou vão doar publicações, bem 

como com a Gazeta das Caldas que ofereceu uma assinatura.

 https://youtu.be/F5f8VQAKlCE
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APRESENTAÇÃO DA IV EDIÇÃO 
DA ACADEMIA DECODE

Foi apresentada, no dia 28 de Janeiro, 

no Parque Tecnológico de Óbidos, a IV 

Edição da Academia DeCode. O projeto é 

destinado a alunos dos 6 aos 18 anos que 

tenham interesse em construir robôs, 

jogos, animações interativas, ou outras 

aplicações multimédia.

No âmbito deste projeto, as crianças 

vão ter acesso a ferramentas que as vão 

ajudar a compreender como funciona 

a Programação, estimulando até o seu 

interesse por áreas como a criação de 

software. A aposta na Robótica pelo 

terceiro ano consecutivo, em articulação 

com o ensino da Programação, pretende 

potenciar nos alunos o desenvolvimento 

de competências e a aquisição de 

conhecimentos transversais a diversas 

disciplinas como a Matemática, a Físico-

Química, a Eletrónica ou a Mecânica.

Aprender diferentes linguagens de 

programação é tão importante como 

falar Inglês. Em Portugal, a área da 

Programação Informática regista 

hoje uma das mais elevadas taxas de 

empregabilidade, em contraponto com o 

número de programadores especializados 

existentes. Até 2020, a Comissão Europeia 

estima que fiquem por preencher, no 

nosso País, cerca de 15 mil vagas no setor 

das Tecnologias da Informação. Na União 

Europeia, serão mais de 900 mil.

Com o aumento do número de empresas 

de base tecnológica a instalar-se na região, 

e como forma de ajudar a suprir a carência 

de recursos, o Parque Tecnológico de 

Óbidos tem vindo a trabalhar com as 

escolas no sentido de as aproximar à 

comunidade empresarial.

Recorde-se que Óbidos assumiu o 

pioneirismo no ensino da Programação 

para crianças e jovens através do 

projeto deCode, coordenado pelo 

Parque Tecnológico de Óbidos e pelo 

Município de Óbidos, em parceria com 

o Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos.

 https://youtu.be/ifRH49o8-dw
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PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS

UTENTES DO MELHOR IDADE RECEBEM 
DIPLOMAS DE CURSO DE INFORMÁTICA
Foram entregues, no início deste ano de 2019, os diplomas aos 

cerca de 30 utentes dos centros de convívio do programa 

municipal “Melhor Idade” que participaram nos cursos de 

informática, organizado pelo Município de Óbidos.

Os alunos tiveram a oportunidade de aprender a utilizar um 

computador, navegar na internet e de aceder a redes sociais, entre 

outras informações. Na cerimónia de entrega dos diplomas, o 

vice-presidente da Câmara Municipal de Óbidos explicou que “esta 

introdução à informática faz parte da nova aposta que o Município 

está a fazer na área social”. “É com muito gosto que vos vejo nas 

redes sociais, como o Facebook, ou a marcarem consultas online… 

Tentamos proporcionar novas ofertas nesta área, mas só funciona 

se for tudo um trabalho de equipa”, frisou José Pereira, destacando 

a “vontade de aprender” destes seniores.
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da Sociedade Cultural e Recreativa Gaeirense, 
realizou-se o convívio geral     “O Centro dança?”.
Os 13 centros de convívio da rede municipal 
“Melhor Idade” dançaram vários estilos musicais, 
desde Toy, a GNR, Emanuel, António Zambujo, Agir 
e Boss AC, passando pela música brasileira, africana, 
fandango e até pelo famoso balé dramático “Lago dos 
Cisnes”, do compositor Tchaikovsky.
No final foi servido um lanche.
Estiveram cerca de 260 utentes inscritos para 
participar nesta animada tarde.

Vereadores José Pereira 
e Margarida Reis

e Luís do Coito, presidente 
da JF de Gaeiras

Centro de Convívio 
da Amoreira

Centro de Convívio 
de Gaeiras

Centro de Convívio 
de  Olho Marinho

Centro de Convívio
de Usseira
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Vereadores José Pereira 
e Margarida Reis

e Luís do Coito, presidente 
da JF de Gaeiras

Centro
de Convívio
de A-da-Gorda

Centro de Convívio 
da Areirinha

Centro de Convívio
do Bairro

Centro de Convívio 
de  Olho Marinho

Centro de Convívio
de  Sancheira Grande

Centro de Convívio
de Sobral da Lagoa

Centro de Convívio
do Vau
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VISITA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA CULTURA ÀS OBRAS DA MURALHA

“NÃO HÁ MEMÓRIA DE UMA 
INTERVENÇÃO DE FUNDO DESTE TIPO”

“É a maior intervenção já feita neste 
património classificado.” 

Foi desta forma que Ângela Ferreira, secretária de Estado 

da Cultura, falou, no passado dia 20 de Março, da obra de 

recuperação das muralhas e do adarve de Óbidos, num 

investimento de mais de 800 mil euros. A governante veio a 

convite de Humberto Marques, presidente da Câmara Municipal 

de Óbidos, que vê “com enorme orgulho” todo o trabalho já 

desenvolvido.

A secretária de Estado afirmou “estar muito descansada” com os 

trabalhos que estão a decorrer, porque “estas obras de recuperação 

do Património classificado acarretam sempre surpresas, algumas 

boas e outras más, mas esta equipa é muito conhecedora”. Ângela 

Ferreira disse ainda que estes trabalhos são muito importantes, 

porque “temos aqui património único”.

Uma ideia partilhada por Humberto Marques, que garante 

que “não há memória de uma intervenção de fundo deste tipo” 

e que, por isso, só pode “encarar com otimismo” o desenrolar 

dos trabalhos. “Sabemos da dificuldade que foi ter conseguido 

financiamento para esta obra e vamos continuar nesta senda 

de restauro do Património em todo o concelho”, garante o 

presidente da Câmara Municipal de Óbidos, dando com grande 

exemplo a primeira fase de recuperação do Santuário do Senhor 

Jesus da Pedra. Humberto Marques revela ainda que “já se 

está a olhar para o próximo Quadro Comunitário de Apoio, 

nomeadamente para [tentar financiamento] para a cidade romana 

de Eburobrittium”, entre muito outros projetos.

Recorde-se que a requalificação da muralha e do adarve contempla 

a reparação de fissuras e fendas, a retirada de vegetação que 

provoca a desagregação de massas, a correção do piso e a colocação 

de sinalética para aumentar a segurança de todos os que ali 

circulam, nomeadamente turistas

A recuperação do espaço, da responsabilidade da Direção-Geral 

do Tesouro, proprietária daquele património, foi autorizada pela 

Direção-Geral do Património, no âmbito de uma candidatura ao 

Portugal 2020 de intervenções territoriais integradas, que assegura 

uma comparticipação de 85 por cento de fundos comunitários.

https://youtu.be/xcvrzbrmSAI
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DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS TRANSFERE 
600 MIL EUROS PARA OBRAS NAS FREGUESIAS
A Câmara Municipal de Óbidos, 

no âmbito da sua política de 

descentralização de competências, vai, 

este ano e em 2020, dotar as Juntas de 

Freguesia de A-dos-Negros, Gaeiras e Vau 

com quase 200 mil euros. Estão em causa 

as obras de ampliação e remodelação 

do cemitério, em A-dos-Negros, a 

requalificação do lavadouro, no Vau, 

e a requalificação de parte da Estrada 

Nacional 8, entre a Estrada da Califórnia 

e o Km 88, nas Gaeiras. Trabalhos 

realizados pelas Juntas de Freguesia, mas 

com dinheiro da Câmara Municipal.

“As intervenções a realizar já foram objeto 

de programa preliminar e elaboração de 

projetos de arquitetura e execução, tendo-

se identificado os trabalhos que podem 

ser objeto de delegação de competências, 

cumprindo os objetivos deste instrumento 

de descentralização administrativa, com 

ganhos evidentes para a população que 

vai servir”, pode ler-se no estudo prévio 

realizado pelo Município.

O mesmo estudo revela ainda que “o 

exercício das competências próprias do 

município pelas freguesias executam-

se em todos os domínios dos interesses 

próprios das suas populações, dando 

especial ênfase aos serviços e às atividades 

de proximidade que as freguesias 

asseguram, bem como ao apoio direto que 

prestam as comunidades locais”.

Nesta política de descentralização de 

competências, Amoreira, Olho Marinho, 

Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa 

e Usseira também serão objeto de apoios, 

num montante total de 600 mil euros

Humberto Marques, em relação a esta 

matéria da delegação de competências, 

afirma que as Juntas de Freguesia “têm sido 

verdadeiramente os parceiros privilegiados 

desta proximidade entre eleitos e eleitores”. 

O presidente da Câmara Municipal 

de Óbidos explica que “não passou só 

responsabilidades” para a Juntas de 

Freguesia, agradecendo a “disponibilidade 

para a execução dos contratos 

interadministrativos para as novas obras, 

obras que as juntas conseguem fazer 

mais rápido, com menos dinheiro, com 

mais eficiência e com maior focalização”. 

“Dinheiro este que vem, naturalmente, da 

Câmara Municipal”, sublinha.

Junta de Freguesia Obra Valor Obra
Repartição

2019 2020

A-dos-Negros
Ampliação e Remodelação do 
Cemitério

90.500€ 53.000€ 37.500€

Gaeiras
Requalificação da EN8, entre 
a Estrada da Califórnia e o 
entroncamento km 88

58.000€ 30.000€  28.000€

Vau Requalificação do Lavadouro 47.000€ 32.000€ 15.000€

TOTAL 195.500€ 115.000€ 80.500€
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CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS OFERECE CARRINHAS A TODAS AS JUNTAS DE FREGUESIA

“ESTAS VIATURAS VÃO TORNAR ÓBIDOS 
MAIS AMIGO, MAIS PRÓXIMO, 
UM CONCELHO DE LIGAÇÕES”
A Câmara Municipal de Óbidos ofereceu, a todas as Juntas 

de Freguesia do concelho, 7 carrinhas de 9 lugares, num 

investimento de 250 mil euros, no âmbito da estratégia Municipal 

“Óbidos + Próximo” e ao abrigo do Contrato de Delegação de 

competências para o transporte de Crianças e Idosos. A cerimónia 

decorreu no Parque Tecnológico de Óbidos, no dia 26 de Setembro 

de 2018, e contou com a presença do presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos, do presidente da Assembleia Municipal de 

Óbidos, vereadores, executivos das Juntas de Freguesia, para além 

de crianças e idosos dos programas municipais “Crescer Melhor” e 

“Melhor Idade”.

Para o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, este “é um dia 

simbólico, carregado de esperança de muitos quilómetros nestas 

carrinhas, para que todos possamos usufruir deste investimento”. 

Humberto Marques sublinha “a importância das Juntas de 

Freguesia, que tornam os eleitores e os eleitos mais próximos”, 

assim como os executivos de freguesia, “que estão alinhados com 

a Câmara Municipal no proporcionar uma melhor qualidade 

de vida às populações”. “Estas viaturas, num investimento que 

ascende aos 250 mil euros, vão tornar o concelho mais amigo, 

mais próximo, um concelho de ligações”, sublinha o presidente 

da autarquia, que explica que, “juntando este investimento das 

carrinhas, com os protocolos que celebrámos com as Juntas de 

Freguesia”.

Recorde-se que a oferta destas viaturas insere-se na estratégia 

Óbidos ID. Uma estratégia que o presidente da Câmara Municipal 

de Óbidos delineou e que se trata de uma visão integrada de todos 

os sectores da economia, onde a Identidade e a Comunidade são o 

cimento que une toda esta estratégia. Humberto Marques explica 

que “o concelho de Óbidos tem vindo a afirmar-se na senda 

nacional e internacional com novas agendas, todas elas com 

denominadores em comum: Criatividade, Identidade, Inovação, 

Desenvolvimento e Demonstração”. Foi, por isso “que demos o 

nome de Óbidos ID à nossa macro estratégia para os próximos 

anos”.  A estratégia Óbidos ID junta as principais prioridades 

de atuação do executivo e une-as, “porque uma não é mais 

importante que outra e porque todas as áreas se complementam 

de uma forma ou de outra, direta e indiretamente”, conclui.

 https://youtu.be/PGYN3S21ZKE



25
RIO-Revista Informativa de Óbidos

#49  JAN.JUL. 2019

Junta de Freguesia do VauJunta de Freguesia de Usseira

Junta de Freguesia de Olho Marinho

Junta de Freguesia de Amoreira Junta de Freguesia de Gaeiras

Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa

Humberto Marques, presidente da Câmara Municipal de Óbidos, 
destacou a proximidade às Juntas de Freguesia

Junta de Freguesia de A-dos-Negros
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XIII EDIÇÃO DO ÓBIDOS VILA NATAL

O ENCANTO DOS ANOS 80 
DEU BRILHO AO ÓBIDOS VILA NATAL
Em Óbidos, de 30 de Novembro a 6 de Janeiro, o Natal regressou 

ao Castelo, aberto todos os dias, com horários ajustados de modo 

a possibilitar a visita de todas as famílias.

Este ano, abrimos a arca das recordações e viajámos até aos anos 

80, por entre bolas de espelhos que brilham ao som de ritmos que 

nos fazem querer dançar, cores vibrantes que impactam o olhar, 

lantejoulas e purpurinas que reluzem, laços gigantes que emolduram 

cada pormenor, neóns que sobressaem no escuro como o rasto 

das estrelas no céu e que compuseram o quadro de memórias que 

quisemos partilhar.

Nesta viagem tivemos algumas novidades. Ainda antes de entrar 

no recinto, o Natal começava com uma viagem na Roda Gigante. 

Mas as diversões não paravam por aqui, tivemos o túnel da 

ilusão, muitos jogos de natal, uma discoteca, um atelier de bolas 

de sabão e um presépio de natal tradicional português, para além 

das incontornáveis pista de gelo e rampa de gelo, o carrossel, os 

trampolins, o comboio, os simuladores de realidade virtual e, como 

não poderia faltar, a Casa do Pai Natal.

Os nossos visitantes puderam ainda assistir a espetáculos de magia, 

circo, comédia, teatro e marionetas, no palco bolas de sabão e no 

palco bolas de natal, existindo também muita animação por todo o 

recinto.

Fora da Cerca do Castelo, o Natal também se fez sentir. Ao entrar 

na Porta da Vila, a magia das luzes do Natal começava numa árvore 

de Natal, repleta de luzes, para depois seguir um trilho mágico 

iluminando a muralha e a Rua Direita até à entrada do recinto do 

evento.

Natal foi então o tempo de abrir a arca das recordações, de viajar 

no tempo e de ser de novo criança, de viver em família e relembrar 

os bons velhos tempos, enquanto desenhámos novos sonhos na 

companhia dos que são mais queridos.
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https://youtu.be/aDUq4WtdLzQ

https://youtu.be/RtfYvUQi0fc

https://youtu.be/IAM6sySUkRo

https://youtu.be/HEMK22diyBE
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NOVO BANCO CEDEU QUADRO DE JOSEFA D’ÓBIDOS AO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

“SENTIMOS QUE PARTE DE JOSEFA 
REGRESSAVA A CASA”

O Novo Banco e o Município de Óbidos assinaram, no dia 08 

de Novembro de 2018, no Museu Municipal de Óbidos, um 

protocolo para a cedência da obra “Natureza morta com cesto de 

folares, flores e pano bordado”, de Josefa de Óbidos, pertencente 

à Coleção de pintura do Novo Banco. Esta obra, que tem a 

particularidade de a assinatura da pintora ser somente “Óbidos”, 

fica agora depositada nesta vila.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Óbidos afirmou que 

“quando este Município foi contactado por parte do Novo Banco 

relativamente à obra que aqui recebemos, foi com muito agrado 

que aceitámos este empréstimo”. “Sentimos que parte de Josefa 

regressava a casa”, confessou José Pereira, garantindo que a 

“obra que vai ser mote para desenhar um trabalho pedagógico, 

por parte do serviço educativo [do Museu Municipal], à volta 

desta grande pintora”.

“Juntar num único local, o maior número de obras desta pintora, 

do seu pai, Baltazar Gomes Figueira, e dos seus contemporâneos, 

é um objetivo que este serviço ambiciona”, revelou José Pereira. 

Por isso, “na eventualidade de o Novo Banco ter outras obras 

que pudessem complementar esta, seria com todo o gosto e de 

braços abertos que as recebíamos”, apelou o autarca.

Por seu lado, António Ramalho explicou que “há 282 dias 

iniciou-se este projeto de trazer para vários locais do País a 

arte que possuíamos no Novo Banco”. O CEO desta instituição 

bancária afirmou que “o conjunto de obras que o Novo Banco 

possuía não trazia a homogeneidade que esta distribuição pelo 

País traz”. António Ramalho revelou que “só na Região Centro, 

este é o quarto museu onde conseguimos trazer as obras 

adequadas [a cada localidade] ”. “Este quadro só podia estar aqui”, 

concluiu.

Recorde-se que Josefa de Óbidos, uma das poucas e mais 

importantes mulheres pintoras do século XVII em Portugal, 

consegue, na sua obra, integrar e interpretar, com uma 

linguagem plástica muito própria, o espírito e estética do 

Barroco. Forma-se na oficina do pai, Baltazar Gomes Figueira, 

e trabalham em conjunto um repertório comum para 

determinados temas, como as naturezas mortas.

Com este protocolo, e desde Janeiro de 2018, são já 19 as obras 

de grande relevo cultural colocadas em exposição permanente 

em 11 museus nacionais de várias regiões do País, desde Castelo 

Branco, Guarda, Guimarães, Caldas da Rainha, Figueiró dos 

Vinhos, Lisboa, Viseu, Torres Novas e agora em Óbidos.

https://youtu.be/woVwrP99y-M
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PROTOCOLO ENTRE O INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR E A CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

PAINÉIS DE SÃO VICENTE RESTAURADOS ESTÃO 
DE VOLTA AO MUSEU MUNICIPAL DE ÓBIDOS
Terminou, no dia 6 de Novembro de 

2018, a segunda fase da recuperação 

do património móvel de Óbidos ao abrigo 

do protocolo celebrado entre o Instituto 

Politécnico de Tomar e a Câmara 

Municipal de Óbidos, com o regresso dos 

“Painéis de São Vicente”, de oficina de 

Garcia Fernandes, ao acervo do Museu 

Municipal de Óbidos.

A intervenção nas seis tábuas referentes 

ao antigo retábulo da Capela de São 

Vicente (atual Igreja de São João Baptista/

Museu Paroquial) permitiu resolver 

problemas de união das diferentes tábuas 

de pintura sobre madeira, através de 

novos elementos de fixação, na parte de 

trás, bem como, a retificação das junções 

e limpeza e consolidação da camada 

cromática, derivada da progressiva 

separação das tábuas.

Este trabalho de conservação preventiva 

teve lugar em contexto académico, na 

unidade curricular de CR Aplicada, do 

Mestrado em Conservação e Restauro 

do Instituto Politécnico de Tomar, na 

especialidade de pintura sobre madeira, 

ministrada pela docente Carla Rego, 

que teve oportunidade de efetuar uma 

comunicação inserida no II Simpósio 

História e Arte na Misericórdia, 

organizado pela Santa Casa da 

Misericórdia de Óbidos, com o apoio 

da Câmara Municipal e da União das 

Misericórdias Portuguesas, subordinada 

ao tema “Intervenção de conservação 

e restauro em contexto pedagógico nos 

Painéis de S. Vicente”, apresentando, 

de forma mais explícita, as diferentes 

fases de intervenção efetuadas nestas 

obras, propriedade de Santa Casa da 

Misericórdia de Óbidos.

Ir-se-á iniciar a terceira fase do protocolo, 

através de um levantamento sistemático 

e mais atento do património móvel do 

concelho de Óbidos, por forma a permitir 

definir prioridades de intervenção 

em conjunto entre o Laboratório de 

Conservação e Restauro do Instituto 

do Politécnico de Tomar, a Câmara 

Municipal de Óbidos e as Paróquias de 

Óbidos.



10 A 20 OUTUBRO
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ANTÓNIO COSTA E CAPOULAS SANTOS VISITARAM OBRAS DA REDE DE REGA

DOIS TERÇOS DA REDE DE REGA 
ENTRAM EM FUNCIONAMENTO EM 2019
O primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da 

Agricultura, Capoulas Santos, estiveram, no dia 9 de 

Novembro de 2018, na Barragem do Arnóia, para uma visita às 

obras da rede de rega e da estação elevatória e para a assinatura, 

no Bombarral, da consignação da obra do bloco da Amoreira, 

a última fase de construção da rede de rega de Óbidos, num 

investimento de 28 milhões de euros e que vai disponibilizar água 

aos agricultores dos concelhos de Óbidos e do Bombarral.

“Este investimento tem um extraordinário efeito multiplicador”, 

afirmou o primeiro-ministro, aludindo ao impacto da obra, que 

vai permitir ‘quadruplicar’ as culturas frutícolas e hortícolas 

da região. O Oeste, “que já é das melhores regiões agrícolas do 

País” e das que “mais contribui para a riqueza nacional e para 

a exportação agrícola”, com a rede de rega, irá “produzir ainda 

mais, gerando mais riqueza, mais postos de trabalho e exportando 

ainda mais”, disse durante a cerimónia de consignação do bloco 

da Amoreira, um investimento de 4,2 milhões, que irá servir 360 

agricultores de Óbidos e do Bombarral.

Estas obras, que têm um prazo de execução de 15 meses e estarão 

prontas nos primeiros meses de 2020, consistem na instalação de 

uma rede de condutas com uma extensão de 20 quilómetros para 

distribuir água para a rega de cerca de 750 parcelas.

“No próximo ano, dois terços do perímetro de regra estarão em 

funcionamento e o restante em 2020”, afirmou o ministro da 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, 

referindo-se à totalidade do projeto de regadio, que integra ainda o 

bloco de Óbidos, uma estação elevatória e a barragem do Rio Arnóia.

Do projeto faz ainda parte a barragem do Arnóia, um 

investimento superior a 8 milhões de euros, concluída desde 

2005, mas sem aproveitamento agrícola por não estar concluída 

a ligação às condutas que permitirão regar os campos de Óbidos e 

do Bombarral.

A rede de regadio das baixas de Óbidos representa um 

investimento total de 28 milhões de euros, em parte 

comparticipados por fundos comunitários.

O projeto vai servir cerca de 900 agricultores e vai disponibilizar 

água a 1200 hectares de terrenos agrícolas das freguesias da 

Amoreira e de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa, concelho 

de Óbidos, e do Pó e da Roliça, no concelho do Bombarral.

“Através do aproveitamento hidroagrícola, os futuros beneficiários 
terão a possibilidade, para além de ter uma significativa redução 
dos custos, ter também a possibilidade de poder retirar até 3 
culturas por ciclo, com água de qualidade superior.”

FILIPE DANIEL
Associação de Regantes de Óbidos
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Já está em vigor o regulamento que estabelece, em toda a área 

do Município de Óbidos, o regime e procedimento - através 

da mera comunicação prévia, da autorização e do licenciamento 

municipal - a que fica sujeita a ocupação do espaço público, ou do 

espaço afeto ao domínio público municipal e à afixação, inscrição 

e difusão de mensagens publicitárias e da propaganda política e 

eleitoral.

Mobiliário urbano:

· Condições de instalação e manutenção de um toldo e da 

respetiva sanefa e esplanada aberta, floreira e contentor para 

resíduos

· Restrições de instalação e manutenção de uma esplanada 

aberta

· Condições de instalação de estrados, guarda-vento, vitrina, 

expositor, arca ou máquina de gelados, brinquedo mecânico e 

equipamento similar

· Condições de instalação de suportes publicitários e de 

afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias

Ocupações especiais:

· Ocupação de caráter festivo e/ou promocional

· Ocupação para atividades turísticas e/ou de lazer

· Ocupação de caráter cultural (animação de rua)

· Ocupação por motivo de obras

· Propaganda política e eleitoral

· Restrições aos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos

EM TODO O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

JÁ ENTROU EM VIGOR REGULAMENTO DE 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Caro munícipe, caso viva no 

estrangeiro, ou não possa, por algum 

motivo, deslocar-se a Óbidos, ao edifício 

dos Paços do Concelho, saiba que temos 

alguns serviços que poderá fazer em linha 

(online), através do portal municipal www.

cm-obidos.pt.

No “Atendimento Online” é possível 

consultar pretensões/processos/faturas 

emitidas e submeter novas pretensões. 

Das minutas dos requerimentos 

disponíveis, já pode aderir ao Débito 

Direto e à Fatura Eletrónica (Águas e 

Ensino).

Os Transportes e a Intervenção Social 

também já têm procedimentos que só 

são submetidos digitalmente, como a 

requisição de transporte com motorista, 

a candidatura ao Enxoval do Recém-

Nascido e a candidatura à Bolsa de Estudo 

do Ensino Superior.

Pode ainda pedir a emissão, via web, de 

WWW.CM-OBIDOS.PT

SABIA QUE PODE IR À CÂMARA MUNICIPAL 
DE ÓBIDOS SEM SAIR DE CASA?

plantas de localização do concelho de 

Óbidos, consultar e visualizar os Planos 

de Ordenamento do Território Municipal. 

Tem igualmente a possibilidade de 

submissão de reclamações, sugestões ou 

elogios.

Também os encarregados de Educação 

e os alunos têm acesso às plataformas 

escolares.

www.cm-obidos.pt > Serviços Online
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O Festival Internacional de Chocolate de Óbidos decorreu de 25 

de Abril a 5 de Maio. Um certame que vai na sua 17.ª edição e 

que, este ano, teve como tema principal o “Desporto”. A cerimónia 

de inauguração contou com a presença do secretário de Estado da 

Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, ter o tema 

do Desporto num certame dedicado ao chocolate até pode ser 

“um casamento improvável”. No entanto, Humberto Marques 

garante que este e outros temas “fazem parte da agenda pública 

e queremos, por isso, que as pessoas pensem neles”. “Já falámos 

de alterações climáticas, falámos de Amor e, este ano, falamos de 

Desporto porque é um ponto muito importante da nossa estratégia 

municipal”, explicou o autarca. Humberto Marques revelou que, 

com o programa municipal “Óbidos + Ativo”, no último ano e meio, 

“triplicámos o número de praticantes e de modalidades no concelho”. 

“Queremos, num horizonte temporal longo, reduzir em 20 por cento 

os problemas de saúde da nossa população”, esclareceu.

Também o secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

estabeleceu uma relação entre o tema deste ano do Festival e 

o Chocolate. João Paulo Rebelo disse que “o chocolate faz-nos 

bem, tranquiliza-nos, assim como a prática desportiva nos dá 

essa sensação de bem-estar”. O governante afirmou ainda que “o 

desporto é um instrumento extraordinário para passar valores”. 

“O desporto é inclusivo, ensina-nos a ganhar, mas também a 

perder, a jogar em equipa, dá-nos, no fundo, competências muito 

úteis para a nossa vida”, explicou.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHOCOLATE DE ÓBIDOS

“O CHOCOLATE FAZ-NOS BEM, 
TRANQUILIZA-NOS”

https://youtu.be/T-J7vf2cfaY

https://youtu.be/D93rUiaL6pQ

https://youtu.be/tl25fjuZdm0
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PAVILHÕES DOS COMPLEXOS ESCOLARES 
REABREM EM SETEMBRO

Os Pavilhões do Complexo Escolar do Alvito e Furadouro,  

que servem de apoio à prática desportiva dos alunos do 

Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, das Associações 

Locais e da comunidade em geral, reabrem em Setembro após um 

investimento Municipal na ordem dos 150 Mil euros. 

A rotura de uma secção da estrutura de madeira que suportava 

a cobertura do pavilhão do Complexo Escolar do Alvito, foi o 

incidente que deu origem ao encerramento integral do Pavilhão 

do referido complexo, e por questões de segurança, e até que 

se apurasse a razão do incidente, definiu a autarquia encerrar 

também o do Complexo Escolar do Furadouro uma vez que as 

estruturas de ambos os pavilhões eram idênticas e teriam sido 

construídas na mesma altura e tendo origem provável no mesmo 

fabricante.

Nessa sequência, o Município de Óbidos contratualizou com 

o LNEC a apresentação de uma proposta de trabalhos para a 

realização de uma peritagem técnica, relativa à estrutura de 

cobertura deste pavilhão. Das soluções apresentadas, o executivo 

Municipal optou pela mais segura que consistia no reforço das 

vigas através de uma estrutura metálica. Finalizados todos os 

trabalhos e tendo sido feita a última verificação pelo LNEC,  estão 

garantidas todas as condições de segurança e podem agora ser 

regularizadas todas as atividades lá existentes, que totalizam mais 

de 30 mil utilizações anuais. 
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AMOREIRA
Colocação de Contentores - Praia Del Rei

VAU
Abertura da Lagoa

A-DOS-NEGROS 
Alcatroamento - Casais da Areia

GAEIRAS
Construção de Saneamento e Muro de Suporte - Zona Industrial

A-DOS-NEGROS
Sancheira Pequena - Estrada da Mata Velha
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SMSPSL
Limpeza Parque Tecnologico

 SMSPSL
Alcatroamento - Trás do outeiro - Rua Principal

ÓBIDOS
Obras nos Pavilhões dos Complexos Escolares

A-DOS-NEGROS
Regularização Saneamento - Estrada Principal

SMSPSL
Alcatroamento -Sobral da Lagoa
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VAU
Reparação da Ponte da Ferraria

SMSPSL 
Calcetamento Cemitério de São João

GAEIRAS 
Reforço do Aqueduto Pluvial - Estrada da Califórnia

ÓBIDOS
Obras de Conservação dos Gradeamentos

dos Complexos Escolares

SMSPSL 
Conclusão da Ciclovia - A-da-Gorda

SMSPSL  
Limpeza de bermas e taludes
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ÓBIDOS
Apoio à construção de reservatório nos Bombeiros

USSEIRA 
Desmatacao e Trituração do Caminho do Cano/Aqueduto - Vale Escuro

GAEIRAS
Obras do Largo de São Marcos

ÓBIDOS 
Construção de redutora de pressão

OLHO MARINHO 
Requalificação do Espaço Desportivo

OB
RA

S



 CONTACTOS ÚTEIS

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÓBIDOS
Urgências: 262 959 144
Atendimento Geral: 262 959 728

GNR
T. 262 959 515

PROTEÇÃO CIVIL
T. 262 955 515

VAT - Veículo de Apoio Técnico
Tlm. 939 430 702

PIQUETE ÁGUAS
T. 262 955 505
Tlm. 937 400 400

VETERINÁRIO MUNICIPAL
Tlm. 939 430 734

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
T. 262 955 500

 FARMÁCIAS

FARMÁCIA OLIVEIRA (Óbidos)
T. 262 959 198

FARMÁCIA VITAL (Amoreira)
T. 262 969 425

FARMÁCIA HIGIÉNICA (Olho Marinho)
T. 262 969 130

FARMÁCIA SENHORA DA AJUDA (Gaeiras)
T. 262 958 637

POSTO DE MEDICAMENTOS (A-dos-Negros)
T. 262 959 012

PARAFARMÁCIA FARMAVAU (Vau)
T. 262 968 285

NÚMERO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
T. 112

 JUNTAS DE FREGUESIA

A-DOS-NEGROS
T. 262 958 602
fregadosnegros@mail.telepac.pt
www.freguesiaadosnegros.pt

AMOREIRA
T. 262 969 334
F. 262 969 002
geral@freguesiadeamoreira.pt
www.freguesiadeamoreira.pt

GAEIRAS
T. 262 958 671
F. 262 958 670
junta.gaeiras@mail.telepac.pt
www.jf-gaeiras.pt

OLHO MARINHO
T. 262 965 060
F. 262 965 069
geral@olhomarinho.net
www.olhomarinho.net

SÃO PEDRO / SANTA MARIA / SOBRAL DA LAGOA
T. 262 950 555
F. 262 950 579
jfsmaria.pedro.sobral@sapo.pt
www.jfsmariapedrosobral.pt

USSEIRA
T. 262 950 588
F. 262 950 599
freguesia.usseira@hotmail.com
www.freguesiausseira.pt

VAU
T. 262 968 670
F. 262 969 733
freg.vau.obd@sapo.pt
www.freguesiavau.com

 ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO EXECUTIVO

PRESIDENTE DA CÂMARA
Humberto Marques

VEREADORES
José Pereira 
Pedro Félix
Margarida Reis

CHEFE DE GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
Telmo Félix

ADJUNTO DO PRESIDENTE
Rui Vargas

SECRETÁRIOS
Ricardo Duque
Sérgio Félix

TERÇAS-FEIRAS
9h00/13h00 - 14h00/17h00 (por marcação)

RIO – Revista Informativa de Óbidos
T. 262 955 541
rio@cm-obidos.pt

 CONTACTOS

ATENDIMENTO GERAL
T. 262 955 500
F. 262 955 501
geral@cm-obidos.pt

EC – ESPAÇO CIDADÃO
Segunda a sexta-feira das 09h00 às 16h00
T. 262 955 522
geral@cm-obidos.pt

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
T. 262 955 500

Chefe de Gabinete
chefe.gabinete@cm-obidos.pt

Adjunto do Presidente
rui..vargas@cm-obidos.pt

CENTRO DE INTERVENÇÃO SOCIAL
T. 262 955 569
F. 262 950 682
cis@cm-obidos.pt

COMPLEXO LOGÍSTICO MUNICIPAL
T. 262 955 511/548
Tlm. 937 755 604
vitor.sousa@cm-obidos.pt

GABINETE DE METROLOGIA
T. 262 955 543
metrologia@cm-obidos.pt

SERVIÇO DE ARQUEOLOGIA
Tlm. 937 755 593
arqueologia@cm-obidos.pt

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
T. 262 955 557
arquivohist@cm-obidos.pt

POSTO DE TURISMO
T. 262 959 231
posto.turismo@cm-obidos.pt

BIBLIOTECA MUNICIPAL
T. 262 955 559
biblioteca@cm-obidos.pt

REDE DE MUSEUS E GALERIAS
T. 262 959 299
galerias@cm-obidos.pt
museu.municipal@cm-obidos.pt

ÓBIDOS VISTO PELAS CRIANÇAS
T. 262 955 561
F. 262 955 514
Tlm. 939 430 701
obidos.criancas@cm-obidos.pt

CASA DA MÚSICA
T. 262 955 583
mario.ferreira@cm-obidos.pt

COMPLEXO DESPORTIVO
T. 262 955 590
complexodesportivo@cm-obidos.pt

PISCINAS MUNICIPAIS
T. 262 955 550
F. 262 955 589
Tlm. 937 755 616
complexodesportivo@cm-obidos.pt

ÓBIDOS CRIATIVA, E.M.
T. 262 955 561
F. 262 955 524
obidoscriativa@cm-obidos.pt

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS
T. 262 955 700
obitec@cm-obidos.pt

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE ÓBIDOS
T. 262 001 401
ehto.recepcao@turismodeportugal.pt

TURISMO DO CENTRO (DELEGAÇÃO OESTE)
T. 262 955 060
F. 262 955 061
info@turismodooeste.pt

OBIDOS.COM – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
E EMPRESARIAL DO CONCELHO DE ÓBIDOS
T. 262 950 194
obidos.com@gmail.com

OesteCIM – COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO OESTE
T. 262 839 030
F. 262 839 031
geral@oestecim.pt
www.oestecim.pt

www.cm-obidos.pt
www.obidos.pt

ATAS DAS REUNIÕES DE CÂMARA
Disponíveis em www.cm-obidos.pt



Este programa municipal é destinado a estudantes residentes no concelho de Óbidos que frequentem o ensino superior.

com os Jovens no Futuro.

BOLSAS DE ESTUDO
AO ENSINO SUPERIOR

22
20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

2015/16

3

11

15

2016/17

3

17

15

2017/18

8

16

11750€

1000€

1500€

Número de Bolsas Atribuídas por Tipologia

40 000,00€

Valor Anual

2015/16

26 750,00€

2016/17

32 750,00€

2017/18

36 250,00€

Apoios Atribuídos por Ano Letivo

35 000,00€

30 000,00€

25 000,00€

ÓBIDOSInformações:  www.cm-obidos.pt ou na Junta de Freguesia do Concelho
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