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ÓBIDOS CONTINUARÁ 
A SER UMA REFERÊNCIA
Este mandato autárquico será marcado por uma Estratégia, a que demos o nome de 

“Óbidos ID” (a qual explicamos com detalhe nas páginas desta revista) 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.

Vamos 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.

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 já em marcha projetos para incentivar a regeneração urbana através da 

recuperação de prédios inabitáveis, 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. 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.

{ EDITORIAL }

HUMBERTO DA SILVA MARQUES
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
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HUMBERTO MARQUES EXPLICA ESTRATÉGIA PARA ESTE MANDATO

ÓBIDOS ID: 
UMA ESTRATÉGIA 
DE IDENTIDADE 
E INOVAÇÃO
Óbidos ID. “ID” de Identidade. “I” de Inovação. Esta é a 

estratégia que o presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos delineou e que está a implementar no mandato em 

curso. Trata-se 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”.

Numa explicação simples, 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”, explica Humberto Marques.

Dando um exemplo concreto, o presidente da Câmara 

Municipal explica que “o projeto Óbidos Vila Literária tem 

de estar ligado com o Turismo, porque queremos que os 

turistas também venham a Óbidos pelas nossas livrarias e 

pelas nossas iniciativas culturais. Mas também tem de estar 

ligado com a Educação, porque a nossa comunidade escolar 

tem de usufruir desta nossa estratégia cultural, assim como 

o Óbidos Vila Literária tem de ter os alunos, os professores, 

os encarregados de educação como participantes ativos neste 

projeto estruturante para o concelho”.

“Turismo, Óbidos Vila Literária, Educação, Sustentabilidade, 

Património, Atração de Talentos, Reabilitação Urbana, 

Identidade, Óbidos + Ativo… Todas estas áreas são prioridades 

que interligam”, insiste.

Humberto Marques vai mais longe e afirma: “É imperativo 

perceber que todos as ações, todos os programas, todos os 

projetos não podem ser vistos de forma isolada”. “Tudo tem a 

ver com tudo e a base de tudo isto é a nossa comunidade e a 

nossa identidade. Sem este ‘ID’ não há estratégia que nos torne 

maiores e mais felizes”, assegura.

“Enquanto presidente eleito, e líder de uma equipa, assumo 

a minha responsabilidade de estimular a mobilização e 

aproximação entre eleitos e eleitores, seguindo os princípios da 

humildade, confiança, transparência, verdade e honestidade 

intelectual”, explica o autarca, acreditando que, “com estes 

valores, vamos ser capazes de transformar as grandes 

dificuldades em oportunidades de crescimento”. “Conto com 

todos, todos sem exceção, para a construção de um novo ciclo, 

que nos continuará a orgulhar”, apela.
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OBRA FINANCIADA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

PRIMEIRA FASE DE RECUPERAÇÃO 
DO SANTUÁRIO DO SENHOR DA PEDRA 
ESTÁ CONCLUÍDA
Estão concluídas as obras da primeira fase de recuperação do 

Santuário do Senhor Jesus da Pedra. Nesta primeira fase, 

orçada em 256 mil euros, foram feitos arranjos na cobertura, em 

vigas e janelas, que tinham infiltrações que estavam a danificar o 

edifício, e as obras de arte e madeiras no seu interior.

Esta primeira fase só foi possível depois de um acordo tripartido 

entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mecenas deste 

restauro, o Município de Óbidos e a Paróquia de Óbidos.

Na ocasião, Pedro Santana Lopes, provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa à época, destacou “a importância do apoio 

aos templos religiosos” por parte da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa (SCML). Para o provedor, a gestão “dos dinheiros públicos 

é algo que eticamente é muito exigente”, disse, sublinhando a 

escolha do Senhor da Pedra pelo facto de ser “um templo com 

uma carga histórica muito significativa”. “É uma obrigação 

indeclinável fazer bem ao património”, garantiu Pedro Santana 

Lopes, concluindo que “Óbidos tem ganhado reconhecimento em 

muitas áreas e este apoio da SCML associa-se a esse trabalho já 

realizado”.

Depois desta primeira fase, aguarda-se que haja verba para 

avançar com os trabalhos seguintes, nomeadamente arranjos 

interiores e a recuperação de telas e de outros elementos 

patrimoniais. O total orçado para a recuperação do edifício é de 1,5 

milhões de euros, ao abrigo da lei do Mecenato, pela SCML. 
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ASSINATURA DO AUTO DE CONSIGNAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS MURALHAS

“QUEREMOS UMA VILA BONITA, 
MAS COM HISTÓRIA E CONHECIMENTO”
A obra de recuperação das muralhas 

de Óbidos avançou de imediato, 

depois da cerimónia de consignação, que 

decorreu dia 10 de Março. Os trabalhos 

foram adjudicados à empresa Augusto de 

Oliveira Ferreira & Cia, Lda pelo valor de 

837 mil euros e tem um prazo de execução 

de um ano.

O presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos explica que esta obra se “insere 

dentro de uma estratégia global do 

Município, a que se deu o nome de Óbidos 

ID”. Humberto Marques garante que 

“o Património é um eixo fundamental 

desta estratégia”, sublinhando que, “cada 

vez mais, é esse património que, numa 

economia global, nos permitir ter uma 

maior internacionalização”. O autarca 

revelou ainda que “a preservação do 

Património tem marcado estes últimos 

tempos, em Óbidos”, acrescentando que o 

objetivo é ter “uma vila bonita, mas com 

História e conhecimento”.

Humberto Marques revelou que o processo 

para se avançar com estas obras, que 

têm financiamento comunitário, “foi 

particularmente difícil”. “Havia muito pouco 

dinheiro e a ‘Europa’ tinha colocado como 

exigência fazer uma ordem de prioridades 

para os monumentos [da Região Centro]”, 

explica, garantindo que, “não sendo o 

Castelo de Óbidos gerido pelo Município, foi 

muito difícil colocá-lo como uma prioridade”. 

“Foi necessário muito esforço da nossa parte 

e esta chancela da UNESCO [Óbidos Cidade 

da Literatura] reforçou a nossa capacidade 

negocial”, concluiu.

Por seu lado, o presidente da Assembleia 

Municipal entende que a consignação da 

obra de recuperação das muralhas “é de 

importância fundamental”. “Esta obra é 

possível porque Óbidos tem executado, 

tem feito trabalho”, declarou Fernando 

Jorge, garantindo que “Óbidos não pára”.

Recorde-se que esta empreitada vai fazer 

a recuperação das muralhas de Óbidos e 

de outros conjuntos patrimoniais da vila 

de Óbidos, nomeadamente:

Porta da Vila – tratamento de fissuras 

e infiltrações em elementos estruturais 

e conservação e restauro de património 

integrado: azulejaria, pintura mural, 

pedra, ferros e talha 

Igreja de Santa Maria – Conservação 

preventiva, curativa e restauro do portal, 

o qual se encontra em avançado estado 

de degradação por ação dos elementos e 

por fragilidade intrínseca dos materiais 

pétreos 

Porta da Senhora da Graça – Tratamento 

de fissuras e infiltrações em elementos 

estruturais, restauro da cobertura da 

capela e conservação preventiva (limpeza) 

de património integrado 

Postigo de Baixo – Avaliar a origem das 

patologias e deformações da muralha, 

considerando a extensão das fissuras e os 

seus desenvolvimentos nos últimos anos 

Muralha – Regularização do topo dos 

muros da muralha (adarve ou caminho 

de ronda), regularização dos paramentos 

verticais da muralha em zonas onde se 

identifiquem deficiências construtivas e 

lacunas de materiais pétreos e argamassas 

e tratamento de fissuras em escadas de 

acesso. 

Miradouro da Pousada (Largo Coronel 

Freitas Garcia) – Regularização do muro 

de suporte 

Torre do Facho – Regularização dos 

paramentos verticais da muralha em 

zonas onde se identifique lacunas de 

materiais pétreos e argamassas 

Limpeza de vegetação e infestantes na 

muralha e castelo, e no respetivo entorno, 

numa faixa de 5 m em relação à face do 

paramento 

Estruturas de Iluminação pública – 

Reparação dos candeeiros e respetivos 

braços de suporte em ferro, bem como dos 

sistemas elétricos associados aos mesmos.
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MUNICÍPIO DE ÓBIDOS E MAI CELEBRAM PROTOCOLO PARA NOVO QUARTEL DA GNR

“VAMOS TER MAIS RAPIDEZ NO 
PATRULHAMENTO E RESPOSTA DOS MILITARES 
A SOLICITAÇÕES EM TODO O CONCELHO”
O presidente da Câmara Municipal de Óbidos celebrou no 20 

de Março, no Ministério da Administração Interna (MAI), 

um protocolo, formalizado pela secretária de Estado Adjunta e da 

Administração Interna, Isabel Oneto, que permite avançar com os 

projetos de execução do novo quartel da GNR.

A construção de novas instalações do Posto Territorial da GNR 

de Óbidos, localizado junto ao Complexo Desportivo Municipal, 

“deverá ter início até ao final deste ano e demorar sensivelmente 

ano e meio a ser construído”, afirmou Humberto Marques, 

explicando que é o município de Óbidos que irá disponibilizar o 

terreno, com 3.250 metros quadrados. “A verba final ainda não 

está definida, mas a estimativa é que o custo ronde os 700 mil 

euros”, adiantou o presidente da Câmara Municipal, sublinhando 

que a autarquia irá suportar, “entre o valor do terreno e do 

projeto, cerca de 90 mil euros”.

Segundo o autarca, o novo imóvel “vai melhor em muito as 

condições de trabalho e de conforto e vai gerar capacidade 

para albergar um maior número de militares”. Humberto 

Marques garante ainda que a deslocalização das instalações 

vai possibilitar “mais rapidez no patrulhamento e resposta 

dos militares a solicitações em todos os pontos do concelho”, 

aumentando, igualmente, “a facilidade de acesso da população ao 

posto”.

Para a Secretária de Estado Adjunta e da Administração 

Interna, “considerando que temos uma Lei de programação 

e de investimento nas forças e serviços de segurança, e que 

Óbidos era um dos quarteis referenciados com necessidade de 

requalificação ou de nova construção, fizemos este protocolo, 

precisamente, para garantir que todo o processo faça o seu 

percurso rápido”. Isabel Oneto explica ainda que a construção 

deste novo quartel vai permitir “que a população de Óbidos e 

também os seus militares possam ter melhores condições”. “A 

nossa preocupação é, no momento em que lançamos uma obra, 

termos a certeza que existe financiamento e que tudo será feito 

para que a obra seja concluída”, afirmou a governante.

No protocolo assinado, o MAI reconhece as “más condições de 

utilização” em que se encontram as atuais instalações da GNR 

e justifica a construção do novo quartel com a necessidade de 

“alcançar maior eficiência no desempenho dos profissionais 

daquela força de segurança”.
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APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL “ÓBIDOS+ATIVO”

“PRECISAMOS DE TODOS OS 
OBIDENSES COMO PARCEIROS”

Foi apresentado dia 5 de Março, nas Piscinas Municipais de 

Óbidos, o programa municipal “Óbidos+Ativo”. Um programa 

do novo pelouro “Saúde e Bem-estar”, liderado pela vereadora 

Margarida Reis, e que pretende ser “dinâmico, aberto a sugestões 

e com uma visão partilhada”, revelou.

O “Óbidos + Ativo” está dividido em 16 medidas, que abarcam os 

três eixos do programa: Óbidos Movimento, Óbidos Nutrição e 

Óbidos Saúde. Partindo do Perfil de Saúde do concelho, elaborado 

pelo Centro de Saúde de Óbidos, e da frequência da prática 

desportiva dos obidenses, foram desenhadas medidas para que, 

em 2030, haja uma melhoria significativa na Saúde e Bem-Estar 

da população.

Para o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, “este programa 

insere-se numa estratégia mais global, a que demos o nome de 

Óbidos ID”. “É uma agenda inovadora, mas, e acima de tudo, 

articulada com a comunidade”, revelou Humberto Marques, para 

quem o programa Óbidos + Ativo “é uma espécie de cimento 

de toda esta estratégia”. O autarca declarou ainda que “gostaria 

de reduzir em 20 por cento os problemas da área da Saúde que 

atingem o concelho, até 2030”.

Um número que, de acordo com Fátima Pais, médica 

coordenadora do Centro de Saúde de Óbidos, “será um desafio”. 

“Essa meta vai ficar registada, mas vamos ver o que podemos 

fazer”, revelou, garantindo que é importante “ir monitorizando 

estes indicadores ao longo dos próximos anos”.

Segundo a vereadora responsável, “este é um programa que 

foi feito a pensar na nossa comunidade”, sendo “altamente 

transversal”. Margarida Reis diz que precisa “de todos os 

obidenses como parceiros”. “Estamos motivados e somos 

ambiciosos e, por isso, esta equipa conta com todos”, conclui.

1.  GABINETE ÓBIDOS+ATIVO
2.  DESPORTO PARA TODOS
3.  POCOB - PROGRAMA ÓBIDOS CONTRA A OBESIDADE
4.  ESCOLA SAUDÁVEL
5.  SAÚDE +
6.  DESAFIA - CENTRO DE DESPORTO 
 E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA
7.  ESPAÇO COM VIVÊNCIAS - SALA SNOEZELEN
8.  ACADEMIA SÉNIOR DE SAÚDE E BEM-ESTAR
9.  CAMINHOS COM SAÚDE - UNIDADE MÓVEL 
 DA SAÚDE E BEM-ESTAR
10.  TURISMO DESPORTIVO
11.  ROTAS E TRILHOS - BTT, CORRIDA E CAMINHADAS
12. FREGUESIAS EM MOVIMENTO
13.  AFETOS
14.  INFRAESTRUTURAS
15.  PLANO DE FORMAÇÃO
16.  SBO DIGITAL - SAÚDE E BEM-ESTAR ÓBIDOS DIGITAL

Programa Óbidos+Ativo: Medidas

https://youtu.be/dG3SBJLISuM
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DIAS 8 E 9 DE JUNHO

COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL 
ACOLHEU O I FESTIVAL ÓBIDOS+ATIVO
Decorreu, dias 8 e 9 de Junho, sexta e 

sábado, o I Festival Óbidos + Ativo. 

Dinamizado pelos pelouros da Saúde e 

Bem-estar, Desporto e Juventude, esta 

iniciativa teve um programa transversal a 

todas as faixas etárias e passou por ações 

desportivas, ligadas à saúde e nutrição, 

assim como muita animação e informação.

“Com um olhar no futuro e na 

proximidade, este evento pretende 

mostrar o que se faz no concelho, assim 

como potenciar um  programa dirigido 

a toda a população, apresentando 

uma programação diversificada nas 

três áreas de intervenção: Saúde, 

Movimento e Nutrição”, afirmou 

Margarida Reis, vereadora do pelouro 

Saúde em Bem-Estar. Sendo um evento 

dedicado a todas as idades, o Festival 

“pretendeu que a população tivesse 

acesso a informação sobre a prevenção, 

rastreios e diagnósticos”, explicou 

a autarca, acrescentando que “se 

pretendeu, igualmente, alertar para os 

comportamentos e estilos de vida mais 

saudáveis e estimular para a prática de 

atividades físicas e lúdicas diversas”.

Participaram no evento o Agrupamento 

de Escolas Josefa de Óbidos, os Centros de 

Convívio do programa municipal “Melhor 

Idade”, associações e clubes desportivos, 

Bombeiros Voluntários de Óbidos, 

Centro de Saúde de Óbidos, spa, clínicas, 

farmácias, entre outros parceiros.

Um dos destaques foi para o Sarau de dia 8, 

que contou com apresentações de atividades 

de várias entidades, com ginástica 

acrobática, hip-hop, kempo, ginástica sénior, 

yoga, patinagem e desporto adaptado.

https://youtu.be/vWhzOf8prGA
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VÃO ARRANCAR MAIS CINCO TURMAS EM MEADOS DE SETEMBRO

UTENTES DO MELHOR IDADE RECEBEM 
DIPLOMAS DE CURSO DE INFORMÁTICA
Foram entregues, dia 24 de Julho, os diplomas aos cerca de 

20 utentes dos centros de convívio do programa municipal 

“Melhor Idade” que participaram no curso de informática, 

organizado pelo Município de Óbidos.

As duas turmas, com grupos de 10 pessoas, decorreram 

durante os últimos meses no Parque Tecnológico de Óbidos, 

com aulas semanais, que tiveram início em Abril.

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.

José Pereira garantiu ainda que há já inscrições para novos 

alunos, “que nos vai permitir abrir mais cinco turmas em 

meados de Setembro”, ou seja, mais 50 utentes dos centros de 

convívio do programa municipal Melhor Idade.

Recorde-se que o programa Melhor Idade surgiu em 2005 

com o intuito de criar um conjunto articulado de respostas 

sociais adequado à população idosa e reformada do concelho 

de Óbidos. Durante todo o ano, os 13 Centros de Convívio, 

para além das diversas atividades desenvolvidas em cada 

um dos espaços, são organizados passeios e convívios que 

juntam centenas de seniores do concelho para momentos de 

confraternização.
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Óbidos é o “campeão” distrital  em 

receitas turísticas e em número de 

dormidas, entre os anos de 2013 e 2016. 

Segundo os dados mais recentes do 

Instituto Nacional de Estatística (INE), 

o concelho de Óbidos teve, em 2016, em 

receitas, 17,1 milhões de euros, tendo 

vindo sempre a subir desde 2013, onde, 

na ocasião, registou 10,5 milhões de 

euros. Há, neste período (2013-2016) um 

aumento de mais de 6,5 milhões de euros.

No que diz respeito a dormidas, Óbidos 

continua à frente dos 16 concelhos 

do distrito de Leiria, tendo, em 2016, 

registado 219 mil dormidas. Já em número 

de hóspedes, Óbidos, em 2016, foi apenas 

“batido” por Leiria, com 120 mil hóspedes, 

tendo Óbidos registado quase 108 mil.

Para Humberto Marques, “todos os atores 

deste crescimento sustentável estão 

de parabéns”. O presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos está “claramente 

satisfeito com estes números, que 

representam cerca de 30 por cento  das 

receitas totais e o primeiro concelho do 

distrito de Leiria”.

Ainda de acordo com o INE, as receitas 

DADOS MAIS RECENTES DO INE

ÓBIDOS LIDERA DISTRITO EM RECEITAS 
TURÍSTICAS E NÚMERO DE DORMIDAS

RECEITAS (€) DORMIDAS (N.º) HÓSPEDES (N.º)
2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013

Óbidos 17.146.000 16.680.000 12.523.000 10.572.000 219.709 202.421 226.362 230.863 107.936 97.207 90.117 82.211

Leiria 8.371.000 6.894.000 5.881.000 5.263.000 213.883 175.477 167.685 148.453 120.220 100.814 88.655 75.453

Peniche 8.145.000 6.349.000 4.628.000 4.243.000 177.898 155.939 135.605 116.554 86.633 76.505 65.188 59.917

Nazaré 7.575.000 7.591.000 6.831.000 6.026.000 154.157 148.756 138.916 125.776 89.427 86.868 81.235 71.932

Caldas da Rainha 5.521.000 4.759.000 4.041.000 2.275.000 160.988 136.516 116.681 70.447 79.622 71.326 58.962 42.375

Marinha Grande 5.424.000 5.232.000 4.617.000 3.867.000 115.267 115.517 110.824 90.360 39.755 42.872 41.796 35.777

Alcobaça 4.308.000 2.959.000 2.583.000 2.086.000 92.381 76.227 68.589 60.137 51.419 43.203 35.531 32.172

Batalha 2.449.000 2.160.000 1.852.000 1.651.000 50.659 47.746 39.767 30.930 32.577 31.008 25.310 19.178

Pombal 1.250.000 1.164.000 1.032.000 … 40.580 38.516 34.734 32.441 27.599 27.416 24.691 25.228

Porto de Mós 686.000 614.000 445.000 … 7.361 8.098 7.810 4.348 5.097 5.238 5.144 3.037

Ansião 200.000 82.000 … … 2.458 2.023 … … 1082 961 … …

Castanheira de Pera 188.000 228.000 150.000 … 4.189 4.791 2.919 … 2.478 2.657 2.262 …

Figueiró dos Vinhos 107.000 78.000 66.000 … 7.914 5.854 4.307 3.869 4.254 3.327 2.302 2.319

Alvaiázere … … … … … … … … … … … …

Bombarral … … … 120.000 … … … … … … … …

Pedrógão Grande … … … 71.000 … … … 2.200 … … … 1.364

Total distrito 60.875.000 53.402.000 44.433.000 20.148.000 1.235.341 1.107.236 1.046.973 914.178 640.286 589.404 516.629 450.599

totais dos 16 concelhos de distrito de 

Leiria são de 60,8 milhões de euros, tendo 

o número total de dormidas atingido 

o valor de 1,2 milhões e o número de 

hóspedes os 640 mil, em 2016.ápido e um 

crescimento mais forte do projeto Óbidos 

Vila Literária.
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THE GUARDIAN CONSIDERA ÓBIDOS 
COMO UMA DAS 10 MELHORES CIDADES DO LIVRO DO MUNDO

“É UM ORGULHO 
FAZERMOS PARTE DESTE 

TOP 10 MUNDIAL”
O The Guardian, um dos mais conhecidos e importantes jornais britânicos, 

considerou, num artigo publicado no passado dia 26 de Abril, Óbidos 

como uma das 10 melhores cidades do livro do Mundo. A par de Óbidos, 

única localidade portuguesa, há cidades de Espanha, França, Estados Unidos, 

Noruega, Itália, Coreia do Sul, Holanda, Dinamarca e Índia.

Segundo o jornal, “Óbidos destaca-se da maioria das outras cidades do livro 

porque não abriu novas livrarias”. “Muitas lojas simplesmente adicionaram 

livros aos seus negócios. Assim, as galerias de arte locais vendem livros de 

arte, o mercado biológico de Óbidos tem prateleiras de livros de culinária 

por detrás das suas frutas e legumes frescos (…)”. “Uma das livrarias mais 

impressionantes é a Grande Livraria de Santiago, dentro de uma igreja do 

século XIII, ao lado do castelo de Óbidos”, revela o artigo, acrescentando os 

“livros em várias línguas estão empilhados em antigos altares”.

“Óbidos acolhe um grande festival literário internacional, FOLIO, atraindo 

autores conceituados como Salman Rushdie e VS Naipaul e apresentando 

maratonas de leitura, concertos e projeções. Outros projetos incluem a 

transformação de casas abandonadas em espaços de trabalho ao vivo para 

escritores, artistas e outros empreendedores criativos”, sublinha o The Guardian.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, “é um orgulho, no 

País, sermos a única cidade do livro e mais orgulho por fazermos parte do 

top 10 do Mundo”. Humberto Marques considera que este tipo de referências 

“posicionam-nos num patamar internacional, dando a conhecer ao Mundo 

este nosso destino e tudo o que isso possa trazer”. “Estou convencido que esta 

estratégia traz crescimento económico ao concelho, não só em termos de 

turismo, mas de potenciais investidores que possam chegar até nós”, entende 

o autarca, concluindo que “devemos estar, cada vez mais, determinados em 

seguir este rumo”.
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PRÉMIOS PUBLITURIS

ÓBIDOS É A MELHOR AUTARQUIA 
NA ÁREA DO TURISMO EM 2018
O Município de Óbidos recebeu, dia 28 de Fevereiro, na BTL, o 

prémio Publituris de Melhor Autarquia na área do Turismo. 

Os prémios Publituris são considerados os Óscares do Turismo e 

premeiam as personalidades e empresas que mais se destacaram 

no sector.

Na categoria de melhor autarquia estavam nomeados os 

municípios de Albufeira, Elvas, Lisboa, Loulé, Óbidos, Ourém e 

Porto. Óbidos foi o vencedor.

Recorde-se que os Publituris Portugal Trade Awards 2018 foram 

entregues hoje, dia 28 de Fevereiro, às 10 horas, no PT Meeting 

Center da Bolsa de Turismo de Lisboa. A cerimónia contou com 

a presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes 

Godinho, do presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e 

do presidente da Confederação do Turismo Português.

Este ano, estavam mais de 90 nomeados a concurso, em 14 

categorias. Os vencedores foram eleitos através de uma média 

ponderada entre os votos dos subscritores da newsletter do 

Publituris (40 por cento) e os votos do júri (60 por cento).

O júri dos Portugal Trade Awards 2018 é composto por diversas 

personalidades do setor turístico, entre as quais: André Jordan, 

empresário, António Loureiro, diretor regional da Travelport 

Portugal, Brasil e Espanha, Armando Rocha, sócio consultor 

Neoturis, Bernardo Trindade, ex-secretário de Estado do 

Turismo, Cândido Rodam, presidente da administração do 

Grupo Global Set UP, Fátima Vila Maior, diretora da BTL, 

Frederico Costa, administrador das Pestana Pousadas de 

Portugal, Humberto Ferreira, jornalista, Jorge Rebelo de 

Almeida, presidente do Grupo Vila Galé, José Carlos Pinto 

Coelho, presidente Onyria Golf Resorts, José Manuel Esteves, 

diretor-geral da AHRESP, Luís Araújo, presidente do Turismo 

de Portugal, Marjolaine Diogo da Silva, managing partner da 

Fórum d’Ideias, Paulo Brilhante, coordenador do Boa Cama, Boa 

Mesa, Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, Raúl Filipe, 

presidente da ESHTE, Raúl Martins, presidente da Associação 

da Hotelaria de Portugal e Vítor Neto, ex-secretário de Estado 

Turismo.
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DE 24 DE MARÇO A 1 DE ABRIL DE 2018

SEMANA SANTA 
DE ÓBIDOS 
JUNTA DEVOÇÃO, 
FÉ E CULTURA
Semana Santa de Óbidos, um dos melhores cartazes da vila, 

decorreu de 24 de Março a 1 de Abril. Todos os anos, as 

cerimónias religiosas e culturais atraem milhares de pessoas 

nesta época do ano à vila de Óbidos. Recorde-se que estas 

cerimónias são das mais antigas do País, tendo a procissão dos 

Passos mais de 400 anos de existência.

A Semana Santa é, por isso, o ponto alto do calendário 

litúrgico e cultural de Óbidos, sendo um acontecimento 

religioso importante para a comunidade local, assim como 

para os vários milhares de peregrinos e turistas que assistem 

às imponentes cerimónias. À semelhança de outros anos, terá 

diversos concertos de música clássica, essencialmente de teor 

religioso, entre outras atividades culturais.
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https://youtu.be/VLJnzTrYlFM
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CONCELHO DE ÓBIDOS TEM 3 NOVOS MÉDICOS

NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019 
TODOS OS OBIDENSES
TERÃO MÉDICO DE FAMÍLIA

Óbidos tem, neste momento, o quadro 

de médicos completo, com a vinda, 

recentemente, de três novos profissionais 

de saúde para o concelho. Os novos 

médicos vão prestar cuidados de saúde em 

Óbidos, A-dos Negros e Amoreira e Olho 

Marinho. Segundo o presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos, “esta é uma vitória 

do Município e do Aces Oeste Norte, que 

há muito queriam que esta situação ficasse 

resolvida definitivamente”. Humberto 

Marques realçou mesmo “o papel que o 

município tem tido em todo o processo 

relativo à Saúde no concelho de Óbidos”.

Segundo dados revelados por Luís 

Miguel Oliveira, deputado municipal e 

representante do município no Conselho 

da Comunidade ACES Oeste Norte, em 

2016 havia cerca de 3 mil utentes sem 

médico de família, situação que passou para 

300 este ano. Ainda existe esta lacuna em 

300 utentes, uma vez que um dos médicos 

está aposentado e, como tal, tem redução 

de horário e de lista de utentes. No entanto, 

é previsível que, com o preenchimento 

desta vaga a tempo inteiro, no primeiro 

trimestre de 2019 toda a população de 

Óbidos tenha acesso a médico de família, “e 

isso deveu-se à insistência e persistência da 

autarquia e do seu presidente”, sublinhou 

Luís Miguel Oliveira.

Recorde-se que o concelho de Óbidos tem 

polos com número inferior a 1750 utentes, 

e que o Aces Oeste Norte e o Município de 

Óbidos não querem encerrar, o que obriga 

a distribuir mais médicos pelo território, 

daí que o quadro para Óbidos seja de cinco 

médicos.

Brevemente haverá novidades e 

melhorias no sistema de saúde em 

Óbidos. Segundo o Aces Oeste Norte, em 

2019, Óbidos passará a ter uma Unidade 

de Saúde Familiar, o que acontecerá 

assim que o quadro de pessoal estiver 

completo. Os utentes passarão, desta 

forma, a usufruir de cuidados de saúde 

com mais estabilidade e continuidade.

“Tudo isto quer dizer que vamos ter 

melhores serviços, permanentes, 

sistemáticos e de apoio aos utentes”, 

explica Luís Miguel Oliveira, concluindo 

que “tudo isto é uma melhoria 

efetiva dos cuidados de saúde à nossa 

comunidade”.
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INAUGURAÇÃO DA CASA JOSÉ SARAMAGO, EM ÓBIDOS

“PRECISAMOS QUE OS GOVERNANTES 
OLHEM PARA ESTA ESTRATÉGIA NÃO 
COMO DE ÓBIDOS, MAS COMO DO PAÍS”
Esta é uma das frases de José Saramago que 

dão as boas-vindas a todos os que visitarem 

a Casa com o nome do escritor, em Óbidos. 

Inaugurada dia 23 de Abril, Dia Mundial do 

Livro, este novo espaço “pretende ser diverso”, 

diz Pilar del Rio, presidente da Fundação José 

Saramago. “É um caminho feito sempre a 

partir da pedra que constrói Óbidos, mas também com as pedras 

levantadas por Saramago”, disse.

Para o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, “mais 

importante do que o espaço físico, é aquilo que aqui se vai fazer”. 

Humberto Marques destaca, por isso, “a vontade de afirmação” 

da vila, sublinhando que Óbidos “não é apenas história do 

passado, é história do presente e sonhos para o futuro”. E o futuro 

passa, cada vez mais, pela internacionalização, “sendo isso, para 

nós, uma missão”, garante o autarca, assegurando que, com 

este protocolo entre Óbidos e a Fundação Saramago, “se fez o 

casamento perfeito”.

Humberto Marques fez ainda um apelo ao 

Governo: “Precisamos que os governantes 

olhem para esta estratégia não como de 

Óbidos, mas como do País”, afirmou o 

presidente da Câmara Municipal de Óbidos, 

para quem “o grande motivo diferenciador 

de Óbidos é a Cultura”. “Hoje, com agrado, 

podemos verificar que a nossa política está a dar frutos”, conclui.

A Casa José Saramago, localizada na antiga Galeria do Pelourinho, 

tem diversos espaços, todos eles dedicados ao autor, mas, e acima 

de tudo, à literatura: loja, galeria, sala de leitura e biblioteca, 

auditório e sede de Óbidos Cidade Criativa da Literatura. Esta é 

uma parceria entre a Fundação José Saramago e o Município de 

Óbidos, celebrada, ontem, em protocolo.

Para além da programação que virá da Fundação José Saramago, 

a Casa José Saramago, em Óbidos, terá também agenda própria, 

indo ao encontro daquilo que tem sido o programa da Óbidos Vila 

Literária ao longo de todo o ano.

“No romance limito-me
a pôr as coisas à vista:
levantar a pedra e ver
o que está por baixo.”

https://youtu.be/2UqPvRFBRNU
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SÓ LISBOA RECICLA MAIS QUE ÓBIDOS

ÓBIDOS RECICLOU 
78 QUILOS DE LIXO DIFERENCIADO 
POR HABITANTE, EM 2017
O concelho de Óbidos é o segundo concelho que mais recicla 

por habitante, na área de intervenção da Valorsul, empresa 

responsável pela recolha e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos de 18 concelhos da região de Lisboa e Oeste.

Óbidos registou, no ano de 2017, um valor de 78 quilos de recolha 

seletiva por habitante, tendo aumentado, em relação a 2016, mais 

4 quilos (ver gráficos de 2016 e de 2017).

A média por habitante, em todo o sistema Valorsul, foi de 45 quilos, 

sendo que a meta, segundo esta entidade, para 2020, é chegar aos 

49 quilos por habitante, valor que Óbidos ultrapassa claramente.

Segundo a Valorsul, “a recolha seletiva de embalagens assistiu 

em 2017 a um aumento de 6 por cento, na área da Valorsul”. 

“A tendência positiva foi registada em todos os materiais e em 

todos os municípios”, garante a empresa, acrescentando que “a 

Valorsul voltou a cumprir este ano a meta estabelecida de envio 

de embalagens para reciclar, alcançando, em 2017, os promissores 

45 kg por habitante por ano”.

Atualmente a Valorsul envia para reutilização e reciclagem 28 

por cento dos seus resíduos municipais (incluindo a valorização 

orgânica). Reduzir a colocação de resíduos biodegradáveis em 

aterro também é um objetivo nacional e a Valorsul manteve a 

deposição inferior à meta.

RECOLHA SELETIVA 2017 (jan/dez) kg/hab/ano

RETOMAS

GLOBAL VALORSUL kg/hab/ano

RESULTADO 2017          META 2020

45 49

87

78

49

35

37

49

29

34

34

35

27

29

29

24

25

26

24

22
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INSCRIÇÕES ABERTAS A PARTIR DE 9 DE JULHO

ÉPOCA 2018/2019 NA PISCINA MUNICIPAL
ARRANCA COM NOVAS ATIVIDADES 
E NOVOS HORÁRIOS
Iniciam-se já no dia 9 de julho as inscrições para a nova época para 

as atividades aquáticas nas Piscinas Municipais de Óbidos. Entre 

9 e 21 de julho é um período dedicado em exclusivo para os atuais 

utentes (com mês de julho pago). A partir de dia 22 as inscrições e 

renovações estão abertas a todos os que se queiram inscrever.

Face ao aumento assinalável da procura que aconteceu na 

presente época, várias turmas vão ser desdobradas de modo a 

acolher mais utentes e dar melhores condições pedagógicas para o 

ensino da natação, nomeadamente às toucas amarelas (3/5anos) e 

às toucas verdes (aprendizagem – 6/14 anos).

Para a nova época vão arrancar novos horários e novas 

atividades, das quais se destacam, uma nova turma 

Hidroginástica às 3ªs e 5ªs feiras, às 19h30, a criação de uma 

turma de natação para adultos, aos sábados, às 10h30. O destaque 

vai para as novas atividades que vão ser dinamizadas na piscina, 

Aqua Pilates e Aqua Intense Fit. Sendo o Pilates uma atividade 

já conhecida para muita gente, o facto de poder ser realizado 

dentro de água traz ainda maiores benefícios para o praticante 

reforçando o aspeto do controlo postural e controlo respiratório. 

Para os adeptos do trabalho mais intenso e dinâmico a atividade já 

realizada em Festivais, o “Aqua Intense Fit” vai ganhar um caráter 

mais regular às 3ªs feiras, às 20h15.

A nova época marca também o regresso da natação de competição 

com o início dos treinos para a equipa de pré-competição 

direcionada para os mais jovens. Para os adultos que gostam de 

trabalhar de uma forma mais séria a Natação e que têm uma 

atitude mais competitiva para o desporto, vai ser iniciada uma 

equipa de Natação de Competição Master.

AQUA PILATES
POSTURA CORPORAL, CONTROLO RESPIRATÓRIO, FLEXIBILIDADE

AQUA INTENSE FIT
FORÇA, RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE

NATAÇÃO DE COMPETIÇÃO 
JOVENS E “MASTERS”
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ALUNOS MOSTRAM TRABALHOS

ESCOLAS D’ÓBIDOS SÃO UMA FÁBRICA DE CRIATIVIDADE
Nos passados dias 1, 7 e 

15 de Junho, decorreu 

nos Complexos Escolares dos 

Arcos, Alvito e Furadouro, 

respetivamente, mais uma 

edição da apresentação da 

Fábrica da Criatividade.

O programa contou com 

uma visita aos projetos 

desenvolvidos pelos alunos das 

Escolas D`Óbidos, terminando 

com a visualização dos filmes 

de animação do Projeto Óbidos 

Anima.

FÁBRICA DA CRIATIVIDADE
A Fábrica da Criatividade é um programa 

criado pelo município de Óbidos, com 

o objectivo de conceber e implementar 

projectos pedagógicos que tenham 

na sua génese o desenvolvimento 

de competências relacionadas com a 

criatividade e inovação. Os diversos 

projectos que hoje estão implantados 

nas Escolas D`Óbidos (MyMachine, 

Atelier, Story Centre e o Óbidos Anima) 

garantem uma abordagem sistémica, 

numa lógica de consciencialização da 

capacidade que o aluno tem em projectar 

o seu conhecimento, assumindo-se como 

autor do seu processo de aprendizagem. 

É um programa que reforça um diálogo 

e uma partilha de conhecimentos, com a 

participação de organizações de diferentes 

sectores e de âmbito local, nacional e 

internacional.

MYMACHINE
O MyMachine  é um projeto que  surgiu  em 

Kortrijk (Bélgica), através da Universidade 

de  Howest  e é promovido em  Óbidos, 

pelo   Parque Tecnológico, em  parceria 

com a Escola Superior de Artes e Design 

das Caldas da Rainha, o CENFIM - Núcleo 

de Caldas da Rainha, o  Município  de  

Óbidos e  o  Agrupamento de  Escolas  

Josefa de  Óbidos. É um  projecto singular  

porque envolve  alunos  e professores do 

ensino básico ao universitário, permitindo 

que  as crianças  concretizem as suas  

ideias  através da  construção das  suas  

“máquinas”. Essas  máquinas são  soluções 

para  resolver  problemas do  Mundo, da 

nossa  sociedade, da nossa  vida ou da 

nossa aldeia,  recorrendo  à  criatividade  

das   crianças   e  à  sua  forma   simples   de   

encarar  o  mundo, juntando-lhe depois  o  

conhecimento  e  a  capacidade  tecnológica 

de   instituições  de   ensino superior e 

empresas do Parque Tecnológico.

“Cada vez que vimos a Óbidos, saímos com 
as baterias recarregadas.
Parece-nos que a utopia é possível, que um 
projeto municipal pode também vingar 
com a faceta educativa. O que admiramos 
neste projeto educativo de Óbidos é 
a junção entre a política municipal e 
apolítica educativa nacional. 
Também queríamos isto no nosso país.”

XÉJUS FORTES
Diretor do Centro de Formação de Portovello, Ourense, Galiza
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ALUNOS MOSTRAM TRABALHOS

ESCOLAS D’ÓBIDOS SÃO UMA FÁBRICA DE CRIATIVIDADE
ÓBIDOS ANIMA
O Óbidos Anima é um projecto de  cinema 

de  animação, onde os alunos  têm  acesso 

a materiais e técnicas   que    permitem   

transformar   ideias/projectos/temáticas   

em   animações, através da ilustração, 

fotografia e vídeo. Este projecto tornou-se 

rapidamente numa ferramenta pedagógica 

com grande potencial, articulando-se com 

outros projectos, como o Story Centre 

ou o atelier e também com os conteúdos 

curriculares.  Desde 2011, o projecto 

ÓbidosAnima tem desenvolvido algumas 

parcerias, tais como a Bristol School of 

Animation (Reino Unido) e o Departamento 

de Matemática da Universidade de Lisboa. 

Em 2013, o projecto entrou na competição 

da Fundação Belga Evens, tornando-se 

num dos finalista do “Prize for Media 

Education”. 

STORY CENTRE
O Story Centre é um espaço que  vai 

nascer na Vila, com  o objetivo de  dar  a 

conhecer quem nos visita, a identidade 

deste concelho, a partir  da  visão das  

crianças.  Este  projeto não  se irá centrar 

só no que  Óbidos é hoje,  mas  também nas 

suas  tradições, na comunidade e na sua 

cultura,  sem esquecer a sua história  e todo 

o percurso até  aos  nossos dias.  Óbidos 

para  além  do  Castelo tem uma  riqueza  

imensa de  terras,  água e pessoas, que  

muitos  desconhecem. Estes  elementos 

ligam- se entre si e tornam Óbidos uma  vila 

única.  Desde 2013  que  as escolas d`Óbidos 

assumem este projecto como   o  eixo  

central   na  definição do  temas a  trabalhar 

durante o  ano  lectivo.  Desta forma,    

educadores,  professores   e   animadores   

procuram  cruzar   áreas    curriculares   

e   não curriculares, enquadrando   as  

actividades  com   o  grupo  de   alunos,   de   

acordo  com   o  tema escolhido.

ATELIER
O atelier surge em Óbidos, em 2010, com 

o apoio da Fundação Reggio Children, 

como um espaço que assume uma 

abordagem pedagógica mais global e 

flexível, conectando disciplinas, histórias 

ou conteúdos curriculares. É um palco 

onde a criança/aluno assume o seu 

papel de protagonista na representação, 

interpretação e projecção do seu 

conhecimento, garantindo uma clara 

democratização da escola. É um projecto 

integrado no currículo que fomenta a 

componente criativa da aprendizagem, 

através de contextos pedagógicos mais 

flexíveis que permitem uma maior 

variedade de percepções, imagens e 

representações, por forma a criar uma 

diálogo interdisciplinar. A inovação 

deste projecto está efectivamente 

nestas abordagens multidisciplinares 

e diferenciadas. Os ateliers estão 

presentes em dois jardins de infância, 

nos três complexos escolares e na escola 

Josefa de Óbidos, com uma frequência 

semanal e cerca de mil crianças/alunos 

e cinquenta professores de diversos 

grupos disciplinares. Os ateliers assumem 

diferentes configurações, decorrentes 

da etapa, ano ou ciclo de ensino em que 

estão presentes e de acordo com o perfil do 

atelierista que lhe confere uma identidade 

própria. 

https://youtu.be/QuC_2lw_fC0
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DE 12 DE JULHO A 5 DE AGOSTO

MERCADO MEDIEVAL DE ÓBIDOS 
TEVE O ELEMENTO ÁGUA 
COMO TEMA GENÉRICO

Obrigado a todos!
https://youtu.be/BO4XKmRn0BI
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Fonte de superstição e do medo, 
de fertilidade e do imaginário, 

elemento fundamental na paisagem e 
bem constante em afazeres comuns, 
a água é uma força da natureza 
essencial à vida nos tempos medievos.
Recurso natural presente no 
quotidiano dos diferentes estratos 
sociais, criou hábitos e culturas e foi 
presença marcante no imaginário 
do homem medieval na música, na 
pintura, no teatro, na literatura, nas 
narrativas de histórias e estórias.
No Mercado Medieval de Óbidos 
navegou-se entre cheiros e sabores 
das tabernas e bancas garridas, 
avistaram-se trovadores, danças 
e momices, rumo aos ofícios e 
mesteres, entre armas e cavaleiros.
Pelos ancoradouros e portos, entre 
azenhas e bicas, estórias, cantorias 
e arruadas, soltaram-se as amarras, 
despertaram-se os sentidos e 
costumes daquela época.
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POUPANÇA ANUAL DE QUASE 5 MIL EUROS

OESTE SUSTENTÁVEL INSTALA 
ILUMINAÇÃO LED NO COMPLEXO 
DESPORTIVO DE ÓBIDOS
A OesteSustentável, em parceria com o Município de Óbidos, 

promoveu a substituição dos sistemas de iluminação do 

Complexo Desportivo em Óbidos, no âmbito da fase piloto do projeto 

“LEDíficios do Oeste”.

Esta intervenção tem uma poupança estimada de 36279 kWh ano, 

evitando cerca de 15,06 tonCO2 para atmosfera, representando, 

assim, uma poupança anual de 4 919 euros para o Município de 

Óbidos. Feitas as contas, trata-se de uma redução de 69 por cento 

nos custos com a fatura de energia elétrica, tendo um retorno do 

investimento municipal na ordem dos sete meses, o que significa 

que ao sétimo mês após a instalação, a intervenção ficará paga 

apenas com as poupanças obtidas.

O projeto “LEDíficios do Oeste”, na sua globalidade, visa reduzir o 

consumo de energia elétrica e melhorar a eficiência energética em 

edifícios da região Oeste e prevê a substituição de cerca de 28 mil 

lâmpadas fluorescentes tubulares e de halogénio por lâmpadas LED 

em edifícios municipais, quarteis de bombeiros, estabelecimentos 

escolares e instituições de solidariedade social, localizados na área 

de abrangência da OesteSustentável.

A iniciativa tem um orçamento global previsto de 560 mil euros, 

cofinanciados a fundo perdido em 71,19 por cento, com um período 

de execução de dois anos, até dezembro de 2018, e surge no âmbito 

do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica 

(PPEC 2017/2018), que apoia financeiramente iniciativas que 

promovam a eficiência e redução do consumo de eletricidade em 

diferentes segmentos de consumidores.

O PPEC 2017/2018 aprovou 75 medidas que serão implementadas 

por 33 promotores, tendo o projeto “LEDíficios do Oeste” obtido 

a melhor classificação no seu segmento de entre 35 projetos 

candidatos.
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UM ESPAÇO POR FREGUESIA

ENTRARAM EM FUNCIONAMENTO 
TODOS OS ESPAÇOS DO CIDADÃO 
NO CONCELHO DE ÓBIDOS

Os novos Espaços do Cidadão no 

concelho de Óbidos já estão a 

funcionar. Ao todo, são sete espaços, 

nas sedes das diferentes Juntas de 

Freguesia, com exceção da Freguesia 

de São Pedro, Santa Maria e Sobral 

da Lagoa, cujo espaço está localizado 

no Sobral, devido à existência de um 

espaço idêntico na Câmara Municipal 

de Óbidos. O concelho fica, desta forma, 

com oito espaços de proximidade aos 

munícipes.

A 5 de Fevereiro deste ano, no auditório 

da Junta de Freguesia do Olho Marinho, 

realizou-se a cerimónia de apresentação 

destes novos Espaços. Na ocasião, o 

presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos afirmou que “é bom, quando 

pensamos em política de proximidade 

e de governança, pensarmos em todos, 

sem excluir ninguém”, acrescentando, 

“que com estes novos serviços ficamos 

com uma rede de atendimento próxima 

das pessoas”, porque “o que se pretende 

é que os munícipes possam resolver os 

seus problemas num único espaço, perto 

delas”.

Humberto Marques explicou que este 

processo foi iniciado em 2013 e que, na 

ocasião, apenas havia autorização para 

fazer três novos Espaços do Cidadão, no 

concelho. “Visto que, no concelho, temos 

20 por cento da população info-excluída, 

e a Câmara Municipal estava disponível 

para comparticipar os restantes espaços, 

foi possível avançar com os sete 

espaços”, adiantou o autarca.

Recorde-se que os Espaços do Cidadão 

são pontos de atendimento que reúnem 

serviços de diferentes entidades num 

único balcão. No Espaço Cidadão 

tem-se acesso a inúmeros serviços 

da administração central, local e de 

entidades privadas que prestam serviços 

de interesse público.
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ÓBIDOS PARQUE - UM ESPAÇO PARA 
INOVAR, CRESCER E COMPETIR

Concebido para fomentar um ambicioso cluster criativo e 

tecnológico, o Óbidos Parque - Parque Tecnológico de Óbidos 

é hoje um lugar com condições de excelência para as empresas 

inovarem, crescerem e serem competitivas, assegurando uma 

interligação dinâmica entre as empresas, o mercado, e a atividade 

académica e de investigação.

Desenhado em 2010 depois de um concurso internacional de 

arquitetura - lançado pelo município de Óbidos -, o Óbidos Parque 

acolhe hoje perto de 40 empresas de base digital, criativa e 

tecnológica.

ECONOMIA CRIATIVA
Nascemos como Óbidos Parque - Parque Tecnológico de 

Óbidos enquanto parte integrante de uma estratégia local de 

desenvolvimento da economia criativa, num território até aí 

assente na Agricultura, Serviços e Turismo. A aposta numa 

economia de massa cinzenta foi uma das metas traçadas há mais 

de 10 anos, e o parque tecnológico uma das peças fundamentais 

dessa abordagem.

Começámos por criar o parque tecnológico em 2008 e logo em 2009 

instala-se a primeira empresa: a Janela Digital. A maior empresa 

tecnológica da região foi mais tarde acompanhada pela Creativeland 

que, na altura, também construiu o seu espaço.

Em paralelo, em 2009, criámos o ABC - Apoio de Base à Criatividade 

no antigo convento de São Miguel das Gaeiras, e entre um bosque 

e paredes centenárias começámos a incubar projetos criativos e 

tecnológicos. Começou assim a fortalecer-se uma comunidade que, 

em 2015, veio a ocupar os edifícios centrais. O novo edifício viu 

chegar muito mais empresas e cada vez mais colaboradores.

Atualmente, vivemos uma nova era de expansão com a chegada 

de novos investidores, novos edifícios e novos projetos. O parque 

já não é um projeto regional e nacional. Estamos cada vez mais 



29
RIO-Revista Informativa de Óbidos

#48  JAN.JUL. 2018

envolvidos em dinâmicas e redes internacionais, e empresas de 

outras latitudes e longitudes procuram Óbidos para se instalarem.

A nossa missão é ajudar empresas e negócios a nascer e a crescer. 

Criar pontes e sinergias entre pessoas e empresas, tornar o 

empreendedorismo mais atrativo e uma solução de futuro. 

Incubamos ideias e aceleramos projetos. Procuramos empresas 

que queiram fazer parte da economia digital e que percebam que 

a digitalização é uma das maiores transformações em curso na 

economia.

Para isso, temos um conjunto de programas e parceiros que 

auxiliam as empresas no seu dia a dia. Somos uma plataforma de 

aproximação que procura apoiar empresários e empreendedores 

a libertarem o seu precioso tempo para aquilo que mais gostam: 

imaginar, projetar, executar para, no final, vender.

O QUE MUDOU APÓS A CRIAÇÃO DO ÓBIDOS PARQUE?
Passámos a ter empresas na área digital que praticamente não 

existiam no concelho de Óbidos, empresas essas geradoras - só 

nos Edifícios Centrais do parque - de cerca de centena e meia de 

postos de trabalho, e em áreas, serviços e tecnologias que não 

existiam ou que estavam noutros locais da região.

Por outro lado, passámos a assistir a um certo contágio a outros 

setores como a Educação ou a Agricultura, com o aparecimento de 

projetos inovadores nestas duas áreas.

OS EDIFÍCIOS CENTRAIS
O projeto de arquitetura dos Edifícios Centrais do Óbidos Parque 

resultou de um concurso internacional lançado pelo município 

de Óbidos. O objetivo? Desenhar os edifícios centrais e a praça 

principal para o parque tecnológico de forma a criar uma estrutu-

ra para empresas criativas. 

Mas mais do que o desenho de um edifício, a estratégia adotada 

por Jorge Mealha - o arquiteto vencedor do concurso - quis 

(re) criar um lugar onde a paisagem fosse determinante para a 

estrutura principal, e desenvolver um grande espaço público com 

características similares a uma praça, mas muito mais flexível. 

Importante fonte de inspiração para o projeto de arquitetura dos 

Edifícios Centrais foram algumas das maiores estruturas religiosas 

da região - como o Mosteiro da Batalha ou o Convento de Cristo 

em Tomar - pelos seus claustros, facilitadores de comunicação, de 

interação visual, e de contacto fácil entre os seus utilizadores.

Foco de inovação, os Edifícios Centrais são também uma fonte 

de atração, recebendo, todos os anos, centenas de visitantes, 

entre profissionais das áreas da Tecnologia, Arquitetura e Design, 

alunos de escolas nacionais e internacionais, entre outros. 

Somam hoje vários prémios de Design e Arquitetura. Em 

2015, foram também nomeados para o Prémio de Arquitetura 

Contemporânea da União Europeia Mies van der Rohe.

ESPAÇO VIVO E DINÂMICO
Centro de negócios de base digital e tecnológica, o Óbidos Parque 

- Parque Tecnológico de Óbidos assenta em dois importantes 

pilares: um de dinamização quotidiana, com auditório/conference 

room, espaços de trabalho colaborativo, serviços de restauração, 
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makers space com uma área de prototipagem e experimentação, 

cafetaria, salas de reunião e de formação, e outro de apoio 

ao empreendedorismo, através de serviços de incubação de 

empresas.

Com uma área total de construção superior a 4 mil metros 

quadrados, inclui escritórios para cerca de 40 empresas, 

encontrando-se hoje com uma taxa de ocupação na ordem dos 90%. 

Do seu ecossistema fazem parte empresas ligadas ao 

desenvolvimento de soluções (software) para áreas que vão 

desde a Agricultura à Saúde, passando pela área dos New Media, 

Arquitetura, Marketing, Design ou Webdesign. Às quase 40 

empresas instaladas nos Edifícios Centrais somam-se outras 

tantas, em regime de escritório virtual.

“A mais-valia de um parque tecnológico são os projetos que 

nascem de forma colaborativa, e que evoluem para algo que 

ganha corpo, que matura, que produz inovação e que gera 

emprego”, afirma Miguel Silvestre, diretor executivo do Óbidos 

Parque.

“O parque tecnológico assume-se cada vez mais como uma 

peça fundamental para a criação de uma estratégia de atração 

de talento para Óbidos e para a região. É cada vez mais um 

espaço de união entre os setores da economia regional, do 

turismo e da agricultura, e as tecnologias digitais”, sublinha o 

responsável. “Nesse sentido, temos projetos que vamos lançar a 

breve prazo como a Startup Óbidos, ou um projeto de inovação e 

desenvolvimento na área das agrotecnologias”.

A OBITEC
A OBITEC - Associação Óbidos Ciência e Tecnologia é a entidade 

gestora do Óbidos Parque - Parque Tecnológico de Óbidos, uma 

entidade criada com o objetivo de captar investimento para o 

concelho nas áreas criativa e tecnológica. Surgiu em 2009, ano de 

criação do ABC - Apoio de Base à Criatividade.

Entre os seus membros e principais parceiros conta-se a 

Universidade de Coimbra, a Universidade Técnica de Lisboa, o 

Instituto Politécnico de Leiria e a ETIC - Escola Técnica de Imagem 

e Comunicação. 

Está também entre os 10 parceiros nucleares do programa INOV 

C, um programa que tem como missão consolidar um ecossistema 

de inovação, aberto e inclusivo, e já está no INOV C2. 

Pertence à RIERC - Rede de Incubadoras de Empresas da Região 

Centro.

Investimentos recentes
-  O trabalho de capacitação da OBITEC  e das infraestruturas de 

apoio da OBITEC;

-  A ativação do Fab Lab/Makerspace - do qual faz parte uma área 

de prototipagem e experimentação;

-  Uma política de eventos que abre o parque à região e a outros 

setores da economia;

-  Os programas educacionais e de desenvolvimento de talento, a 

saber: 
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• deCode - Academia de Programação, um projeto de ensino de 

Programação coordenado pelo Óbidos Parque e pelo município 

de Óbidos, em parceria com o Agrupamento de Escolas e o 

Instituto Politécnico de Leiria.

É destinado a todas as crianças e jovens dos 6 aos 18 anos que 

tenham interesse em construir jogos, animações interativas, ou 

outras aplicações multimédia. No âmbito deste projeto, os alunos 

têm acesso a ferramentas que os vão ajudar a compreender 

como funciona a programação - linguagem de computador -, 

estimulando até o seu interesse por áreas como a criação de 

software.

Investimentos futuros
-  Lançamento do Programa Startup Óbidos, um programa de incubação para a economia digital que tem como objetivo transformar 

ideias em novos negócios;

-  A criação de um regime mais favorável para a comercialização de lotes tendo em vista a instalação de novas empresas no Óbidos 

Parque - Parque Tecnológico de Óbidos;

-  A construção e participação num programa de investigação e desenvolvimento na área das agrotecnologias;

-  O lançamento, em conjunto com o município de Óbidos, de uma estratégia de captação de talentos para o território.

• MyMachine, um projeto que surgiu em Kortrijk (Bélgica) 

através da Universidade de Howest, e que é promovido em 

Óbidos pelo Parque Tecnológico, em parceria com o Escola 

Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, o município 

de Óbidos, o Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos e o 

CENFIM - núcleo de Caldas da Rainha.

Tem como objetivo promover a criatividade na Educação, 

desafiando as crianças a construírem “máquinas” que vão ajudar 

a “resolver” problemas do mundo, da sociedade, do dia a dia. O 

projeto junta a criatividade das crianças e a sua forma simples de 

encarar o mundo, ao conhecimento e à capacidade tecnológica 

de instituições de ensino superior e de empresas do Parque 

Tecnológico.

Em Portugal desde 2014, Óbidos foi, até ao momento, a única 

região a desenvolver o projeto. Com a recente entrada de Vila 

Nova de Famalicão para a rede nacional nasceu o MyMachine 

Portugal, com sede e coordenação em Óbidos.

>  Participação na rede europeia RobotIP (Robotics over Internet 

Protocol), rede liderada por parceiro da Turquia para a 

implementação de projetos educativos com vista à promoção da 

cultura científica, em particular da Robótica.

>  Participação na rede europeia SYSTEMIC, rede liderada 

pelo Ministério da Educação (Portugal) para a criação de 

metodologias e boas práticas de ensino das STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics).
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DECODE - ACADEMIA DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

DEMONSTRAÇÃO DE ROBÔS 
JUNTA UMA CENTENA DE CRIANÇAS 
NO PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS

Dia diferente aquele que se viveu na 

passada quarta-feira, 27 de Junho, no 

Parque Tecnológico de Óbidos. Batalhas, 

corridas e outras demonstrações de robôs 

deram uma nova vida à praça central do 

parque, animada pela presença de uma 

centena de alunos dos complexos escolares 

do Furadouro, Arcos e Alvito.

Num miniestádio criado para o efeito, foi 

possível assistir-se àquilo que os alunos que 

participam no projeto deCode – Academia 

de Programação e Robótica têm estado a 

aprender ao longo das últimas três edições, 

tendo, alguns deles, assumido o papel de 

tutores dos mais pequenos, ajudando-os a 

“manusear” um robô.

“A tecnologia, as apps, o saber ‘mexer’ com 

um robô de uma forma quase intuitiva, é 

uma realidade cada vez mais comum entre 

as novas gerações. Não é difícil cativar as 

crianças e os jovens para estas atividades, 

porque é algo que os atrai, que os desperta, 

que os desafia, e que os ensina, de uma 

forma lúdica e divertida”, referiu Miguel 

Silvestre, diretor executivo do Óbidos 

Parque – Parque Tecnológico de Óbidos.

“O ensino da Programação, da Robótica, 

e de disciplinas como as ciências, as 

matemáticas ou as engenharias é, conforme 

tenho tido a oportunidade de referir, uma 

agenda que temos vindo a trabalhar nos 

últimos anos e que queremos consolidar. 

O Dia Academia deCode foi uma pequena 

mostra e um reflexo dessa agenda”.

No final, o balanço não poderia ter sido 

mais positivo, a avaliar pela apreciação dos 

mais pequenos. “Gostei de tudo, de todos 

os robôs”, afirmou-nos Eduardo Cardoso, 

uma das crianças presentes, tendo achado 

particularmente “engraçado” o Zowi, o 

pequeno robô que abriu o programa de 

apresentações com uma demonstração de 

dança.

Ponto alto deste dia foi também a corrida de 

robôs e ainda as batalhas de robôs “Sumo”. 

Os vencedores tiveram direito a prémios, 

criados no fab lab do Parque Tecnológico de 

Óbidos.

Presentes no evento estiveram alguns 

seniores do programa municipal “Melhor 

Idade” que se encontram a frequentar aulas 

de Informática no parque tecnológico.

“Acho muito engraçado. As novas 

tecnologias, os robôs, e a facilidade que 

os miúdos têm hoje em dia em mexer 

com estas coisas”, disse Belinha Mouga. 

“Em casa também temos robôs”, apontou, 

referindo-se aos pequenos e grandes 

eletrodomésticos. “Basta carregar num 

botão, e eles fazem tudo”.

https://youtu.be/p1_Xy_C3e4c
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XVI EDIÇÃO DECORREU DE 23 DE FEV. A 18 DE MAR.

ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS 
FORAM O MOTE
Óbidos, de 23 de Fevereiro a 18 de Março, foi o epicentro 

para os chocólatras. Este ano, a temática passou pelas 

alterações climáticas, tendo sido uma excelente oportunidade 

para, em família, se divertir, mas também para aumentar a 

consciência cívica e ambiental. A organização considerou 

essencial, nesta era de tecnologia, conseguir conectar as 

novas gerações a uma consciência ambiental, capacitando-os 

para interagir com o mundo, preservando o meio ambiente de 

modo a não comprometer os recursos naturais no futuro.

Na Cerca do Castelo, as famílias foram desafiadas a 

experimentar cozinha molecular, enquanto esperavam pelos 

saborosos croissants que deixaram no forno, a assistir a 

oficinas de culinária no palco showcooking e ao lançamento 

de novos produtos. Ponto obrigatório do Festival foi, mais 

uma vez, as esculturas de chocolate, verdadeiras obras 

artísticas, realizadas pelo chef chocolatier brasileiro Abner 

Ivan e pela sua equipa.

A par, estiveram ainda dezenas de expositores, onde se 

puderam encontrar as mais variadas marcas nacionais e 

internacionais que trabalham este ingrediente, desde a 

pastelaria, aos bombons e ainda a cerveja de chocolate. Enfim, 

foram diversos os momentos repletos de sabor e sabedoria 

ambiental.

No dia 16 de Fevereiro, numa iniciativa que antecipou o 

Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, no Centro 

Cultural das Caldas da Rainha (CCC), pelas 21h30, desfilaram 

autênticas preciosidades em tecido e em chocolate, numa 

passagem de Modelos com muito sabor, música e espetáculo, 

cimentando uma parceria que teve início na edição passada 

entre os Municípios das Caldas da Rainha e Óbidos.

https://youtu.be/cvmCJ4etdYw
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PONTAPÉ DE SAÍDA DO ANO MAGALHÂNICO

“LATITUDES” DE FERNÃO DE MAGALHÃES, 
EM ÓBIDOS, DE 26 A 29 DE ABRIL
Entre 26 e 29 de abril, Óbidos recebeu o LATITUDES, o segundo 

encontro de literatura e viajantes. Viagens escritas, faladas, 

ilustradas e animadas foram algumas das propostas de um fim-

de-semana que reuniu em Óbidos nomes sonantes da Literatura 

e das Viagens. Houve lançamentos de livros, exposições, oficinas 

e experiências literárias para os mais novos, workshops, música 

e conversas sem tempo. Foi dado ainda o pontapé de saída para o 

Ano Magalhânico, que celebra os 500 anos da viagem de circum-

navegação que Fernão Magalhães fez entre 1519 e 1522.

Os Urban Sketchers Portugal e o Grupo do Risco ocuparam o átrio 

do Auditório Municipal da Casa da Música com uma exposição 

intitulada “Óbidos Vista pelos UrbanSketchers”. Promoveram 

ainda outras atividades, como a Conferência “Viagem pela 

América Latina”, por Eduardo Salavisa, o Worskhop “Composição 

poética”, por Bruno Vieira, ou a Conferência “Tempos e espaços de 

viagem no espaço heterotópico do caderno”, por Marco António 

Costa. O Grupo do Risco promoveu, de igual forma, iniciativas 

como a apresentação do livro “Expedição Príncipe”, edição 

Príncipe Trust, ou a Conferência “Olhares em redor do património 

cruzado de Portugal e Marrocos”, por José Paula.

José Manuel Marques, Presidente da Estrutura de Missão das 

Comemorações Magalhânicas, e Gérman Guerrero, Embaixador 

do Chile em Portugal, estiveram à conversa sobre “Fernão de 

Magalhães – Do Atlântico ao Pacífico”, moderada pelo jornalista 

João Ferreira Oliveira. Houve ainda lugar para a apresentação 

de projetos cinematográficos de Albert Flechoso, realizador da 

“Odisseia das especiarias”, de António Galey, realizador de “O 

Mundo de Magalhães”, produzidos por Fernando Centeio, Zulfimes.

Para os mais pequenos, as oficinas “Piratas a Bordo! Embarcar 

na Circum-Navegação” abordaram temas como as Coordenadas, 

astronomia, navegar – trajeto de ponto A a B, mapa, ponto 

geográfico – Óbidos, herbário, cheiros – especiarias, movimento – 

mar/barco, sons. Estas atividades são também gratuitas.

A Via Verde, através do seu Programa Viagens e Vantagens, 

assumiu-se, uma vez mais, como parceiro deste evento assim 

como o Bom Sucesso Resort, alojamento oficial do Latitudes.
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6ª EDIÇÃO DOS “GIOCHI DEL TRICOLORE”

JOVENS DESPORTISTAS DE ÓBIDOS REPRESENTAM 
PORTUGAL E TRAZEM 14 MEDALHAS
O Município de Reggio Emília 

organizou a 6ª edição dos “Giochi 

del Tricolore”, que se realizaram entre os 

dias 6 e 13 de Julho, reunindo cerca de 30 

modalidades olímpicas e paralímpicas. O 

Município de Óbidos foi convidado pela 

organização a participar com as suas 

equipas de jovens, entre os 11 e os 18 anos.

Esta participação contou com a presença 

de uma comitiva de 33 elementos, entre 

técnicos e atletas das 5 modalidades – 

Atletismo, Golfe, Natação, Ténis e Voleibol 

de Praia. Acrescentando à comitiva 

desportiva, Óbidos fez-se também 

representar por dois elementos do 

executivo do Município, José Pereira (vice-

presidente) e Margarida Reis (Vereadora 

do pelouro da Saúde e Bem-Estar).

Estiveram presentes perto de 3 mil 

participantes de 20 países:  Portugal, 

Itália, Polónia, Holanda, Croácia, Espanha, 

Alemanha, Republica Checa, Eslovénia, 

Grécia, Malta, Roménia, França, 

Moçambique, Palestina, Israel, África do 

Sul, China, Estados Unidos da América e a 

República Arabe Saaraui.

Óbidos estreou-se nos “Giochi del 

Tricolore” com uma prestação muito 

valorosa, traduzida na conquista de 14 

medalhas.

As provas de natação realizaram-se em 

piscina olímpica em 2 jornadas, onde 

participaram cerca de 150 atletas. Óbidos 

fez-se representar com 8 nadadores 

da Piscina Municipal de Óbidos (Luís 

Correia, André Fialho, Tomás Ferreira, 

David Prezado, Miguel Jorge, Maria Inês 

Carvalho, Maria Inês Pedro e Lara Duarte) 

que participaram em provas de 50, 100 e 

200 metros, nos diferentes estilos e ainda 

estafetas de 50 metros Estilos e Livres, 

onde obtiveram boas marcas pessoais. 

Os Atletas foram acompanhados pela 

professora Mara Correia.

No voleibol de praia, Óbidos “Portugal” 

participou com a dupla João Conceição 

e Gonçalo Soares, na categoria sub18, 

treinados pelo professor Nuno Henriques, 

conseguindo um fantástico resultado 

atingindo os quartos de final.

As equipas de atletismo participaram 

inclusivamente nos campeonatos 

“distritais” que se estavam a realizar nesse 

dia. Os jovens de Óbidos obtiveram bons 

resultados em todas as modalidades como 

vitórias e melhores marcas pessoais, 

conseguindo 7 medalhas, 5 nos jogos 

tricolor e 2 no campeonato distrital.

A equipa treinada por António Miranda 

e Luís Duarte, participou com: Treasure 

Madueke (comprimento e altura - medalha 

de ouro), Duarte Santos (comprimento e 

1500 m), João Góis (lançamento do peso e 

do dardo), Matilde Cardoso (1500m), Lara 

Duarte (altura - medalha de bronze  o e 

estafeta), Sofia Duarte (1500m - medalha 

de bronze), Leonor Reis (3000 marcha 

medalha de prata), Constança Reis - 

Iniciada - (3000 marcha medalha de 

prata e estafeta), Beatriz Pereira (100m e 

estafeta) e Clara Roque (100m e estafeta). 

No que ao ténis diz respeito, a equipa 

treinada por Nuno Mota, Portugal 

arrecadou as 3 medalhas do pódio com 

os seguintes resultados: Jaime Faria (1º 

lugar), João Gonçalves (2º lugar) e Pedro 

Libório (3º lugar). O 4º elemento da 

comitiva, José Maia ainda se destacou ao 

obter o honroso 5º lugar.

No golfe, a equipa treinada por Filipe 

Gonçalves, conseguiu um pódio masculino 

inteiramente português com 1º lugar 

Rodrigo Ruivo, 2º lugar Vasco Morais e 3º 

lugar João Lopes e ainda uma medalha de 

prata no sector feminino, Inês Rodrigues.

Apesar de uma semana intensa em 

termos desportivos a comitiva portuguesa 

esteve sempre muito interativa através 

dos seus dirigentes que aproveitaram a 

oportunidade para partilhar as estratégias 

de desenvolvimento com os seus 

congéneres dos outros países participantes 

e, sobretudo, por parte dos atletas que 

tiveram assim a oportunidade de viajar 

para além das fronteiras de Itália já que, 

esta competição multidisciplinar, contou 

com a presença de pessoas dos quatro 

cantos do Mundo.

A organização comemorou os 100 anos 

do nascimento de Nelson Mandela, 

utilizando a frase “O desporto pode mudar 

o mundo”. O “tricolor” é hoje a bandeira da 

Itália, mas foi originariamente a bandeira 

de Reggio Emília.
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DE 25 DE JULHO A 11 DE AGOSTO

SIPO DEDICOU PROGRAMA 
A DEBUSSY E A VIANNA DA MOTTA
O programa da SIPO 2018, que decorreu de 25 de Julho a 11 

de Agosto, seguiu o mesmo conceito pedagógico dos anos 

anteriores, facto que até agora tem provado atrair tanto os 

alunos das master classes, como o público assistente.

Os participantes das master classes têm dado especial 

importância ao facto da SIPO lhes permitir uma formação 

continuada com excelentes pedagogos.

CONCERTOS
Os executantes são os professores/pianistas da SIPO, artistas 

convidados e os alunos participantes das master classes.

Os programas dos concertos abrangeram obras do repertório 

musical de todas as épocas.

Este ano, a SIPO consagrou uma parte do seu programa ao 

compositor francês Claude Debussy, comemorando o centenário 

da sua morte. Da mesma forma, outra parte do programa foi 

dedicada ao pianista e compositor português José Vianna da 

Motta, comemorando os 150 anos do seu nascimento.

O concerto de encerramento teve lugar no Centro Cultural e 

de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha e foi executado pela 

pianista portuguesa Olga Prats, comemorando os 60 anos de sua 

careira e apresentando um programa com obras de Rey Colaço e 

Astor Piazzolla.

https://youtu.be/nl9btgl4dww
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA DE ÓBIDOS

FOLIO ACONTECE, EM ÓBIDOS, 
DE 27 DE SETEMBRO A 7 DE OUTUBRO
O Festival Internacional de Literatura 

de Óbidos teve a sua primeira 

edição em 2015 e tornou-se num dos 

principais eventos de referência na área 

da literatura em Portugal.

Com uma programação diversificada 

espalhada entre onze dias intensos, o 

mesmo é dividido em várias linhas de 

programação estratégicas: Folio Autores, 

Folio Educa, Folia e Folio Ilustra.

De entre as várias iniciativas, destacamos 

as exposições, concertos, masterclasses, 

lançamentos de livros, cursos de 

literatura, conferências, seminários, 

performances, tertúlias e mesas de 

autores, ciclos de cinema, entre muitas 

outras atividades.

O Folio é um passo enorme na estratégia 

do desenvolvimento regional sustentável 

e diferenciador. É um evento com 

uma ambição e ousadia tão grandes 

como a confiança de todos aqueles 

que apostaram no projeto ao assumir 

esta vontade de criar o melhor festival 

literário da atualidade.

Este festival não limita a literatura ao 

espaço dos livros, mas cria relações 

improváveis de humanização, 

compreensão e comunidade, e torna 

possível a convergência entre o espaço 

que a literatura ocupa e o espaço que 

se ocupa da literatura, ampliando a 

conceção e a possibilidade de multiplicar 

a literatura e os outros setores de 

atividade económica numa relação 

exponencial, onde a criatividade dá lugar 

à inovação.

E a dinâmica cultural é, ao longo de 

todo o ano, constante em Óbidos Vila 

Literária; um trabalho e uma Vila que 

marcam o panorama cultural nacional a 

que ninguém fica indiferente.

Este ano, todo o programa está 

subordinado ao tema: Ócio, Negócio e a 

Invenção do Futuro.

O TEMA: ÓCIO, NEGÓCIO E A INVENÇÃO DO FUTURO

“Não está ocioso apenas 
aquele que não faz nada, mas 
também aquele que poderia 
fazer algo melhor.” 
Sócrates (469 - 399 a.C.)

Em 2018, trazemos à luz um tema de grande contempo-

raneidade: Ócio, o Negócio e a Invenção do futuro. Este será 

o mote para a discussão do conceito de futuro como uma 

invenção do presente. Pretende-se abordar formas de como 

lidar com o novo laço social da globalização nas suas múltiplas 

expressões e fomentar uma discussão mais alargada sobre a 

hipermodernidade; o individualismo; a solidão; o consumo e 

os média; a quebra dos imperativos nos costumes; e a crise 

atual das identidades. Queremos incentivar uma discussão 

viva e rica das constituições culturais, dos nossos limites, e 

apelar a uma renovada sensibilidade para o século XXI.
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Foi celebrado, no passado dia 27 de Abril, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, um protocolo entre o Município de 

Óbidos e a Associação Dignitude, com vista a apoiar a 100 por 

cento medicamentos prescritos pelo médico e comparticipados 

pelo Serviço Nacional de Saúde a famílias carenciadas do 

concelho. Neste programa abem: poderão ser beneficiários todos 

os agregados familiares em comprovada situação de carência 

económica, residentes e recenseados no concelho há pelo 

menos 12 meses. Os munícipes que cumpram os requisitos terão 

assegurada a comparticipação a 100 por cento dos medicamentos, 

mediante prescrição/receita médica.

Humberto Marques garantiu que “não vale de nada crescer em 

riqueza se não atentarmos na dignidade humana”. O presidente 

da Câmara Municipal explicou que Óbidos tinha já um programa 

de apoio ao medicamento, mas direcionado para pessoas 

carenciadas acima dos 65 anos. “Estou em crer que, com este novo 

programa, vamos ter muitas condições para chegar ao grande 

objetivo que é de, no final do ano, abrangermos as 200 famílias”, 

afirmou. Humberto Marques assegurou ainda que “há uma 

obsessão muito grande [por parte do executivo] para criar riqueza, 

mas não é um fim em si mesmo, porque fazemo-lo para distribuir”. 

“E exemplo disso são os 63 por cento do orçamento municipal que 

são para a área social”, concluiu.

Segundo Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas, “a maior riqueza 

são as pessoas e esse cuidado está expresso pelo trabalho social 

feito pelo Município de Óbidos”. Com vários programas sociais no 

terreno, o responsável entende que “não há ninguém que fique 

de fora”, uma vez que são programas que abrangem todas as áreas 

sociais e escalões etários.

O presidente da Cáritas explica que o programa abem: tem como 

objetivo “assegurar que os nossos concidadãos tenham acesso ao 

medicamento, mas com mais dignidade”, uma vez que é utilizado “um 

cartão”, respeitando, desta forma, a identidade dos beneficiários.

Recorde-se que a associação Dignitude é uma instituição 

particular de solidariedade social que tem por missão o 

desenvolvimento de programas solidários de grande impacto 

social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos 

portugueses. O abem: é o primeiro programa solidário da 

Associação Dignitude, que nasce da parceria entre o Setor Social 

– Cáritas Portuguesa e Plataforma Saúde em Diálogo e o Setor 

da Saúde – Associação Nacional das Farmácias e Associação 

Portuguesa da Indústria Farmacêutica.

REDE SOLIDÁRIA DE APOIO AO MEDICAMENTO

“NÃO VALE DE NADA CRESCER 
EM RIQUEZA SE NÃO ATENTARMOS 
NA DIGNIDADE HUMANA”
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ÓBIDOS
Reabilitação das Patologias do Adarve da Muralha 

USSEIRA
Muro de Suporte de Terras e Regularização para pavimentação

Travessa das Hortas

BAIRRO DE SENHORA DA LUZ 
Requalificação e Marcação Horizontal
Estrada Bairro de Senhora da Luz 

GAEIRAS
Requalificação do Largo de São Marcos

A-DA-GORDA
Requalificação dos Armazéns do Vinho
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 A-DOS-NEGROS
1ª fase da Requalificação da Estrada Principal

AMOREIRA
Ecopista da Amoreira

VAU
Reposição de Contentores

VAU - PRAIA DO BOM SUCESSO
Colocação de Passadiço

ESTRADA NACIONAL 8
Regularização da Curva das Oliveiras
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VAU
Reposição da Aberta 

ÓBIDOS
Saneamento Básico

Estrada Municipal 573

ARELHO
Preparação do Açude

USSEIRA
Limpeza do Açude

A-DA-GORDA
Ecopista e Repavimentação da Estrada Real 

VAU 
Pavimentação e Marcação Horizontal
Estacionamento Aldeia dos Pescadores, Bom Sucesso
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ARELHO 
Reparação da ponte junto ao Parque das Merendas

OLHO MARINHO
Limpeza Linhas de Água

VAU - BOM SUCESSO
Terrenos Municipais - Limpeza e Gestão de Combustíveis

ESTRADA NACIONAL 8
Repavimentação e  Marcação de Sinalização Horizontal

OLHO MARINHO 
Preparação de Caminhos Rurais

SOBRAL DA LAGOA 
Requalificação da Rua das Curvas

OB
RA

S



 CONTACTOS ÚTEIS

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

GNR
T. 262 959 149

PROTEÇÃO CIVIL
T. 262 955 515
F. 262 955 516

VAT - Veículo de Apoio Técnico
Tlm. 939 430 702

PIQUETE ÁGUAS
T. 262 955 510

Tlm. 937 400 400

VETERINÁRIO MUNICIPAL
T. 262 955 519

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
T. 262 955 519

 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)
Horário: 14h00-16h00

T. 262 959 012

PARAFARMÁCIA FARMAVAU (Vau)
Horário: 10h00-13h00 / 17h00 - 18h00

T. 262 968 285

NÚMERO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
T. 112

 JUNTAS DE FREGUESIA

A-DOS-NEGROS
T. 262 958 602
F. 262 958 009
fregadosnegros@mail.telepac.pt
www.freguesiaadosnegros.pt

AMOREIRA
T. 262 969 334
F. 262 969 002
freg.amoreira.obd@sapo.pt
www.freguesiadeamoreira.pt

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

OLHO MARINHO
T. 262 969 103
F. 262 965 069
geral@olhomarinho.net
www.olhomarinho.net

SÃO PEDRO / SANTA MARIA / SOBRAL DA LAGOA
T. 262 950 555
T. 262 958 802
F. 262 950 579
jfsmaria.pedro.sobral@sapo.pt
www.santamaria-obidos.com

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

PAC – POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Segunda a sexta-feira das 09h00 às 16h00
T. 262 955 522
pac@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

LOJA DE ÓBIDOS
T. 262 955 580
loja.obidos@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
F. 262 955 701
abc@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. 262 950 134
obidos.com@obidos.com.pt

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 todos os recém-nascidos do concelho de Óbidos 
cujos progenitores estejam registados no concelho.
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Em 2017,
75 bebés beneficiaram

deste programa

Até julho de 2018,
já beneficiaram deste programa

39 bebés

A-dos-Negros

Gaeiras

Amoreira

Olho Marinho

Vau

Usseira

Sta. Maria, S. Pedro e Sobral da Lagoa

A família primeiro!

Número de bébes, por freguesia, que beneficiaram 
do programa municipal Enxoval do Recém-Nascido


