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Até domingo, Óbidos é uma verdadeira vila literária. Por
causa do Folio – Festival Literário Internacional, as muitas
livrarias existentes estão ainda mais bonitas e convidam
a uma visita, compras e ginjinha! BRUNO MARTINS | FOTOS: JOÃO FERRÃO

Igreja São Tiago
Uma casa de culto convertida
numa lindíssima livraria que tem
disponível osmais diversos temas e
que convida a ummomento de lei-
tura descontraída, já que também
tem uma cafetaria disponível.

Estalagem do Convento
Um brilhante alojamento literário
que vale muito visitar e, quem sabe,
até ficar! É um hotel de quatro
estrelas que conta com cerca de
40 mil obras para compra ou consulta.

Conversas entre autores, editores, escritores e leito-
res. Termina no domingo, mas ainda vai mais do que
a tempo de dar um salto ao Festival Literário Interna-
cional de Óbidos, ouvir, ver, ler e, quem sabe, sentar-
-se a escrever. Veja o programa em foliofestival.com.

A Tenda Autores conta com vários encontros de escri-
tores: Francisco José Viegas, Sérgio Rodrigues, Joel
Neto, Hélia Correia, José Pacheco Pereira e Ferreira
Fernandes e Ana Sousa Dias vão estar hoje emÓbidos.
Amanhã passam Cristina Norton, Carola Saavedra,

Kalaf à conversa com João Paulo Sacadura; Luís
Fernando Veríssimo, Ricardo Araújo Pereira e Nuno Ar-
tur Silva. No domingo passam por este espaço, ao lon-
go do dia, Valério Romão, Bruno Vieira Amaral, João
Paulo Cuenca, José Luís Peixoto e Pedro RosaMendes.

Folio – Festival Literário Internacional

Museu Abílio
Já foi a cadeia de Óbidos
e câmara municipal. Hoje é
também uma livraria onde pode
encontrar obras de ilustração
e património. Nesta altura tem
patente uma instalação de foto-
grafia de João Francisco Vilhena
dedicada à obra “Ensaio Sobre
a Cegueira”, de José Saramago.

Óbidos: os livros
que nos tocam o coração

Livraria Adega
Situada no Espaço Ó, é outro
dos espaços mais convidativos
aos momentos de relaxamento
na vila. Além de uma livraria
generalista e alfarrabista, a
Livraria Adega conta ainda com
um interessante bar de vinhos
para acompanhar com petiscos.

Mercado Biológico
Milhares de livros do chão ao teto
em prateleiras improvisadas em
caixas de fruta. Depois de escolher
alguns livros para comprar, prove
um sumo biológico e compre fru-
tas e legumes para levar para casa.
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ÓBIDOS: PRESTÍGIO MUNDIAL
Acreditamos que a prosperidade não é obra da sorte nem tão pouco do acaso, mas antes do 

trabalho individual e coletivo da nossa comunidade, que, de resto, tem feito um trabalho 
notável. Aproveito para agradecer a todas instituições associativas das mais diversas áreas: 
desportiva, cultural, social e de proteção civil, o contributo notável que têm dado para o conforto e 
qualidade de vida dos nossos concidadãos.

Quero ainda saudar todos os empresários do nosso concelho, que têm dado um forte contributo 
para o crescimento económico, emprego e conforto social do nosso concelho. Na realidade, e 
olhando para este último ano, temos muitas razões factuais para acreditar que este ano tem muitas 
condições para o encararmos com prosperidade e, sobretudo, com muita confiança. Ora vejamos:

1. Lembram-se, com certeza, e a propósito da confiança no futuro, que vos apontámos como razão, a 
nossa capacidade de surpreender o País. Talvez agora os mais descrentes possam redimir-se. Alguns 
achariam que seria impossível acrescentar mais valor, notabilidade à marca “Óbidos”, eis que o 
reconhecimento e classificação da UNESCO nos vieram colocar no mais alto patamar de prestígio 
mundial. Óbidos passou a ter, desde o dia 11 de Dezembro passado, uma visibilidade global, ao lado 
de cidades mundiais de grande dimensão. Esta classificação, não é apenas isso! Ela representa um 
enorme potencial de oportunidades, seja na nossa economia (Agricultura, Turismo, Indústria, entre 
outras), seja na criação de novos negócios. Na verdade, estas oportunidades serão, mais ou menos, 
ampliadas em função do uso que cada ator lhe quiser dar. É por isso que deixamos o desafio a todos: 
façam uso desta oportunidade!

2. A nossa capacidade, empenho, determinação e credibilidade, junto das entidades responsáveis 
pelo PT 2020, permitiu-nos começar este novo quadro de financiamento europeu com garantias 
de financiamento nunca antes alcançadas num início de quadro, na ordem dos 10 milhões de 
euros, para as mais diversas áreas: requalificação urbana ligada ao programa Ativa-te, Educação, 
Social, Modernização Administrativa, entre outras. Esta conquista significa aposta no futuro, com 
crescimento económico, criação de emprego ativo e maior conforto social;

3. Do ponto de vista financeiro, o Município de Óbidos fechou mais um exercício com uma excelente 
performance financeira, na trajetória que tem vindo a alcançar. Ora, estes resultados permitem-nos 
continuar a executar um conjunto de projetos fundamentais para o sucesso de todos. Aliás, face 
a esta trajetória, foi possível decidirmos a redução da carga fiscal sobre o IMI, o IRS, a Derrama 
para este ano, que representa uma redução de mais 1 milhão de euros nos cofres da autarquia, em 
benefício de todas as famílias, mas com impacto ainda maior em famílias com menor rendimento e 
património e ainda em famílias com um ou mais dependentes.

Acreditem que tudo isto é possível graças a muita energia e muito tempo, tempo que gostaríamos 
de ter, para estar muitas vezes convosco e com toda a população, mas lembrem-se que quando não 
estamos, estaremos a trabalhar no benefício coletivo das pessoas do nosso concelho. 

Termino como comecei: A prosperidade não é obra da sorte nem tão pouco do acaso, mas antes do 
trabalho individual e coletivo da nossa comunidade.

HUMBERTO DA SILVA MARQUES
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos

{ EDITORIAL }
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A UNESCO classificou,  dia 11 de dezembro, Óbidos como fazen-

do parte da rede mundial de Cidades Criativas da Literatura. 

Um reconhecimento que Humberto Marques, presidente da Câ-

mara Municipal de Óbidos, enaltece, pois “é um galardão que mos-

tra que vale a pena acreditar”.

Óbidos é uma vila literária. O objetivo de envolver as pessoas e 

o património neste processo de desenvolvimento de um território 

criativo, em que a literatura se torna uma alavanca de desenvolvi-

mento económico e social, fizeram deste sonho algo ainda maior. 

Depois do FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos, que 

decorreu com enorme sucesso entre 15 e 25 de Outubro de 2015, 

Óbidos é nomeada Cidade Criativa da Literatura, pela UNESCO.

O projeto Óbidos Vila Literária é uma estratégia de desenvolvi-

mento sustentável e criativo do território e permite demonstrar 

que é possível considerar agendas alternativas de desenvolvimen-

to cultural em cooperação direta com a economia e até a reabilita-

ção urbana. A candidatura de Óbidos a Cidade Criativa da Literatu-

ra é um passo natural no crescimento das redes de uma vila que se 

tem reinventado através do conceito literário e da criatividade. Já 

de 2008 a 2011, Óbidos tinha sido líder da rede europeia URBACT 

-  Clusters Criativos em Áreas de Baixa Densidade, defendendo um 

desenvolvimento sustentável pelo uso da criatividade como motor 

de impulso económico e como forma de facilitar o surgimento de 

mais empresas, de mais empreendedores e mais oportunidades.  

Pouco tempo depois nasceu a Óbidos Vila Literária, num projeto de 

convergência entre o Município e uma entidade privada Ler Deva-

gar, que se lançaram juntos num desafio de reconstrução e expan-

são das possibilidades de reabilitação urbana e desenvolvimento 

económico. Abriram 11 livrarias dentro da vila de Óbidos e outras 

pelo território, em edifícios degradados ou inutilizados, transfor-

mando em livrarias, por exemplo, uma igreja (Livraria de Santiago), 

uma adega (Livraria da Adega), um mercado (Livraria do Merca-

do)…  Este é um projeto que promove o Turismo de permanência e 

de experiências, não limitando Óbidos à sua beleza natural e patri-

monial, mas elevando o seu mistério à infinidade da literatura: algo 

que não acaba e que se reinventa.

A candidatura de Óbidos a Cidade Criativa da literatura baseou-se 

neste projeto estruturante do Município de Óbidos e também na 

certeza que o futuro deve ser um desafio de renovação permanen-

te, com bases sólidas de uma vila habitada pela literatura e capaz 

de desafiar os métodos tradicionais de desenvolvimento territorial 

e económico. Óbidos integra agora uma rede de outras cidades li-

terárias, com quem poderá partilhar a sua experiência e receber os 

seus contributos, que poderão ser de grande valor para um desen-

volvimento mais rápido e um crescimento mais forte do projeto 

Óbidos Vila Literária.

11 DE DEZEMBRO FOI DIA HISTÓRICO PARA ÓBIDOS 

UNESCO CLASSIFICA ÓBIDOS COMO 
CIDADE CRIATIVA DA LITERATURA

 https://youtu.be/R6TH0gmNyA4
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15 DE DEZEMBRO

MINISTRO DA CULTURA VISITA VILA LITERÁRIA DA UNESCO
O Ministro da Cultura visitou,  dia 

15 de dezembro, Óbidos, depois do 

reconhecimento atribuído pela UNESCO, 

onde passou a ser membro das cidades 

criativas literárias. 

João Soares reuniu-se com Humberto 

Marques, presidente da Câmara Municipal 

de Óbidos, Celeste Afonso, vereadora da 

Cultura, e José Pinho, da Ler Devagar, 

entidade que explora as diversas livrarias 

instaladas em Óbidos.

“Poucos minutos depois de termos 

a informação, publicámos a posição 

do Ministério da Cultura e a minha 

própria de congratulação à Câmara 

Municipal de Óbidos pela consagração 

conseguida junto da UNESCO”, lembra 

João Soares, acrescentando que, “esta 

aposta que Óbidos fez, entre outras, é 

particularmente interessante”.

Quanto à vinda a Óbidos e à reunião de 

trabalho, o ministro da Cultura afirma 

que a vila contará, “até ao limite daquilo 

que serão as nossas possibilidades”, 

com o “empenhamento, facilidade e 

desburocratização nas decisões”. “Não 

contem comigo para fazer promessas 

que eu não possa cumprir”, sublinha 

João Soares, dizendo que “esta é uma 

primeira reunião de trabalho”. “Vamos 

ouvir aquilo que Óbidos tem para propor 

e vamos responder com ponderação, com 

sensatez e em função dos recursos de que 

dispomos”, conclui.

Humberto Marques declara que a 

atribuição deste galardão, por parte 

da UNESCO, “é uma chancela muito 

importante para o concelho, para a 

região e para o País e veio acarretar 

mais responsabilidades”. “Encaramos 

esta distinção com total humildade 

e precisamos de responder a esta 

responsabilidade”, afirma o presidente da 

Câmara Municipal de Óbidos.

Humberto Marques diz que Óbidos “sabe 

que pode contar com o Ministério da 

Cultura para abrir portas, para agilizar 

determinados processos e é muito 

importante ter, mais uma vez, o Ministério 

da Cultura envolvido naquilo que é a 

estratégia Óbidos Vila Literária, dentro 

de um contexto de Cidade Criativa”. “A 

Cultura, para nós, sempre foi um meio para 

contagiar os setores de atividade económica 

e é dessa estratégia que hoje vamos falar ao 

ministro da Cultura”, esclarece o autarca. 

“Sempre acreditámos que a Cultura pode 

ser esse motor e a UNESCO veio dizer-

nos exatamente isso com este galardão”, 

assegura Humberto Marques.

https://youtu.be/AES_D6MToJk
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Pão com beterraba ou cenoura, velas 

de azeite, jogos à volta da história 

de Óbidos são apenas três exemplos de 

produtos que poderão, em breve, estar 

no mercado e que, neste momento, estão 

em fase de experimentação. Ao todo são 

14 projetos, divididos em quatro grupos, e 

que estão a ser trabalhados pelo método 

do Design Thinking, em Óbidos.

O Município de Óbidos tem encarado esta 

estratégia como um investimento a médio-

longo prazo para o desenvolvimento 

sucessivo de oportunidades no território. 

A parceria com a empresa Prumma 

permitirá ao Município estabelecer um 

protótipo de desenvolvimento de produtos 

com base local que se possam tornar 

exponencialmente competitivos num 

mercado global e que seja um modelo 

replicável para novos projetos.

O presidente da Câmara Municipal 

de Óbidos afirmou que “foi um ato de 

coragem” quem “teve o atrevimento 

de se disponibilizar” para este projeto. 

Humberto Marques sublinhou que “há, 

nestes projetos, muitas competências, 

que precisamos de acrescentar. Temos de 

ligar o que temos aqui às universidades 

e aos laboratórios, seja no setor da 

alimentação, seja na moda, só para citar 

alguns exemplos”. O autarca entende 

que é necessário, nesta fase do projeto, 

“um certo acompanhamento, de outras 

ferramentas”.

Humberto Marques afirma que estes 

projetos, para que possam ser uma 

realidade de sucesso, necessitam de 

Inovação, design e gestão
em nome da identidade de Óbidos

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

O presidente da Câmara Municipal de Óbidos afirmou que “foi um ato de coragem” quem “teve o atrevimento de se disponibilizar” para este projeto

fatores de “inovação, design e gestão”. 

O presidente da Câmara afirma que “é 

preciso dar uma narrativa aos produtos, 

um fator de diferenciação. É preciso que 

a investigação nos acompanhe”, frisa, 

concluindo que está a ser “exigente para 

que os resultados sejam ainda melhores”.

Recorde-se que a apresentação deste 

projeto de Design Thinking aconteceu 

no passado dia 23 de janeiro, nos antigos 

armazéns do vinho, em A-da-Gorda, 

Óbidos. Esta foi uma iniciativa inserida 

nas comemorações do Feriado Municipal.
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OLHO MARINHO E A-DOS-NEGROS INAUGURAM ESTRADAS

No âmbito das celebrações do Feriado Municipal de Óbidos, foram 

inauguradas obras de requalificação dos troços de estrada em duas 

localidades do concelho de Óbidos: Olho Marinho e A-dos-Negros. 

Trata-se de um investimento de quase 53 mil euros e que traz me-

lhorias na qualidade de vida e de segurança daquelas populações.

A primeira inauguração aconteceu  dia 16 de janeiro, às 15 horas, 

no troço da estrada principal do Olho Marinho. Segundo a memó-

ria descritiva da obra, trata-se da “requalificação do troço norte da 

Rua Principal (entre o viaduto do IP6 e a EN 114)”, que tem como 

objetivo “a resolução dos problemas de drenagem das águas plu-

viais no local, bem como a criação de um passeio pedonal, de modo 

a aumentar as condições de segurança e conforto para o tráfego de 

peões na ligação com a EN 114”. Foram trabalhos executados pela 

Junta de Freguesia, ao abrigo do protocolo feito com a Câmara Mu-

nicipal, e tiveram um custo de cerca de 32 mil euros.

No dia 30 de janeiro, também às 15 horas, foi inaugurado o tro-

ço, em A-dos Negros. A memória descritiva do projeto diz que “a 

intervenção de requalificação do troço da Estrada Principal (con-

finante com a igreja de Santa Maria Madalena e respetivo largo), 

em A-dos-Negros, tem como objetivo a execução de passeio que 

permita a circulação pedonal em condições de segurança e confor-

to, bem como uma requalificação da drenagem das águas pluviais 

no local.” À semelhança do outro projeto, este também foi feito pela 

Junta de Freguesia, no âmbito do protocolo estabelecido com a Câ-

mara Municipal de Óbidos. Os trabalhos estão orçados em quase 

20,5 mil euros.

Olho Marinho A-dos-Negros

Foi inaugurado, no passado dia 11 de 

janeiro, pelas 21 horas, o novo pavilhão 

gimnodesportivo de Óbidos. Trata-se 

da obra de ampliação e requalificação 

daquela infraestrutura desportiva, cuja 

empreitada está incluída na reabilitação 

da Escola Josefa d’Óbidos.

Segundo a memória descritiva da obra, 

trata-se de uma intervenção num edifício 

existente, que funciona como pavilhão 

desportivo e que está integrado no 

complexo desportivo de Óbidos. A área 

do edifício corresponde a cerca de 2.275 

metros quadrados. Uma das grandes 

alterações passou pela construção de 

uma nova bancada para público, com 

capacidade para quase 500 lugares, uma 

ÓBIDOS INAUGURA OBRAS DE AMPLIAÇÃO E
REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

vez que anteriormente existia apenas 

uma estrutura amovível.

O projeto previu a reabilitação do 

pavilhão, com a substituição e ampliação 

da cobertura, construída em telhas de 

fibrocimento (amianto) e pela construção 

de bancadas para uma maior assistência, 

com condições de acesso para pessoas 

com mobilidade condicionada. No que se 

refere aos acessos, foi feita uma utilização 

separada entre atletas e público em geral. 

Também o piso foi substituído. A obra 

teve um custo de quase 760 mil euros.

No dia da inauguração, realizou-se 

um jogo com duas equipas de futsal do 

concelho, entre o Olho Marinho e o 

Gaeirense.

https://youtu.be/nyD4-u20uUk https://youtu.be/23UTaK8WQy8
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Sessão Solene na Livraria de Santiago - 11 de janeiro

Apresentação do CD da Banda de Óbidos (Sociedade Filarmónica e Recreativa Obidense) - 9 de janeiroCantar as Janeiras ao Executivo Municipal - 6 de janeiro

Festival de Patinagem Artística (Associação Josefa d’Óbidos) - 10 de janeiro

Escola de Concertinas da Gracieira - 22 de janeiro

Festa Tradicional de Santo Antão - 17 de janeiroProjeto Educativo Coral Nascente/Universidade Aberta na Livraria da Adega - 15 de janeiro

Exposição “Liberdade com Humor SEMPRE” no Parque Tecnológico de Óbidos - 20 de janeiro

{ FERIADO MUNICIPAL }

https://youtu.be/JQsZxeqlX7o

https://youtu.be/2bU30gfGnKk
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A Câmara Municipal de Óbidos vai abrir brevemente  um gabi-

nete de apoio aos privados que pretendam submeter projetos 

de recuperação de imóveis no concelho onde as áreas de reabilita-

ção urbana abrangem todas as freguesias.

Denominado GATO – Gabinete de Ativação do Território de Óbi-

dos, o serviço “irá apoiar os proprietários interessados em reabilitar 

património na elaboração das respetivas candidaturas”, explicou o 

presidente da Câmara, Humberto Marques. A medida insere-se no 

Plano de Desenvolvimento Urbano desenvolvido pela autarquia, 

que sujeitou “à apreciação dos decisores dos fundos comunitários 

para efeitos de financiamento de obras públicas e privadas no âm-

bito da reabilitação urbana”, acrescentou. Em termos de obras pú-

blicas, a candidatura incide na requalificação do Largo de S. Marcos 

(na freguesia de Gaeiras), dos Armazéns do Vinho (em A-da-Gor-

da) e da Praça da Criatividade (na entrada da vila).

Já no que respeita ao investimento privado, a opção da autarquia 

foi por “fazer ARU (Áreas de Reabilitação Urbana) que incluem 

todo o território do concelho, o que permitirá a todos os privados 

que tenham prédios para recuperar que o possam fazer com um 

conjunto de benefícios”. Entre eles, salientou, “o financiamento 

reembolsável a taxas de juro muito baixas e com um período de 

pagamento dilatado, isenção de taxas de licenciamento e isenção 

de pagamento de IMI (Imposto Municipal Sobre Imóveis) durante 

10 anos”.

A par com o acompanhamento na preparação das candidaturas, 

o objetivo é o de que o gabinete “não se limite a esperar pelas pes-

soas e que seja um verdadeiro espaço de ativação, divulgando o 

território e os prédios devolutos a outras pessoas que possam en-

contrar em Óbidos uma oportunidade para viver”. O objetivo é, a 

longo prazo, “contribuir para fixar mais jovens no concelho [com 

uma população envelhecida] “, concluiu o autarca, que estima abrir 

o gabinete até ao mês de março.

ÓBIDOS CRIA GABINETE PARA APOIAR PRIVADOS
NA RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO

A Mostra Artes do Concelho de Óbi-

dos - craft e outras Artes destinou-se a 

ser uma exposição e venda de artefactos 

desenvolvidos por gentes de Óbidos, numa 

perspetiva de trabalho amador. Decorreu 

até 28 de fevereiro no armazém do Espaço 

Ó, junto da entrada da vila de Óbidos.

Entre outras áreas, foi possível encontrar 

bordados, cerâmica, cestaria, trapologia, 

madeira, metais e pintura. Dar a conhecer 

o que resulta da vontade, conhecimento, 

sonho e saber é também uma forma de 

mapear o território, promover o encontro 

de pessoas e criar matrizes para trabalho 

colaborativo, que reforce os laços entre 

pessoas e consolide os conhecimentos no 

território.

MOSTRA DE ARTES NO ARMAZÉM DO ESPAÇO Ó

https://youtu.be/jRXxuvMb5jY https://youtu.be/oU_wVGhQw5w https://youtu.be/RIKv5TFjhIE  https://youtu.be/zY14_LKtXBw https://youtu.be/19kq7_kWB-Q
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No passado dia 22 de Janeiro, no 

auditório da Escola Básica e Secundária 

Josefa de Óbidos, foi iniciada a discussão 

pública do Plano Estratégico Educativo 

Municipal de Óbidos.

Este documento estruturante para a 

definição do ambiente educativo e dos eixos 

de ação do município na educação tem 

vindo a ser desenvolvido, no último ano, 

por uma equipa de cerca de 20 pessoas em 

que se contam, entre outros, professores 

dos diferentes ciclos de ensino, associações 

de pais, associações do concelho, a direção 

da escola e a equipa de trabalho da 

Universidade Católica do Porto.

O documento que é agora apresentado 

propõe 5 eixos fundamentais, listados 

com objetivos, estratégias e metas para a 

sua execução, decorrentes de uma análise 

aprofundada: Investimento na Criatividade 

e Inovação, Promoção do sucesso educativo 

e prevenção do abandono escolar precoce, 

Valorização dos serviços e recursos 

educativos, Investimento na qualificação 

das pessoas e na aprendizagem ao longo da 

vida e, por fim, Cooperação institucional e 

articulação entre as áreas culturais, sociais 

e económicas.

Segundo Humberto Marques, “este é 

um documento estruturante que nos 

DISCUSSÃO PÚBLICA DO PLANO ESTRATÉGICO 
EDUCATIVO MUNICIPAL DE ÓBIDOS

permitirá definir e conhecer o caminho 

que é preciso percorrer. É, para além disso, 

um instrumento que indicará a coerência 

da nossa estratégia com as indicações de 

desenvolvimento do Horizonte2020. Para 

que este seja um documento que reflete a 

intenção e uma consciência sustentável 

da nossa realidade é essencial que todos 

participem. Esta discussão pública e a 

disponibilização deste documento aberto a 

contributos e sugestões é o reflexo de uma 

política educativa horizontal, democrática 

e participada como sempre defendemos”.

{ FERIADO MUNICIPAL }

https://youtu.be/aMhBeYS7ibI

https://youtu.be/QuqHV1NjDVA

https://youtu.be/7J7WMKXeg6U
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Academia deCode

“É UM INVESTIMENTO QUE FAZEMOS 
  NOS VOSSOS FILHOS”
O Parque Tecnológico de Óbidos iniciou o projecto deCode - 

Academia de Programação. Uma iniciativa que se destina a 

todas as crianças e jovens, dos 6 aos 18 anos, que tenham interes-

se em construir jogos, animações interativas, ou outras aplicações 

multimédia.

No dia do lançamento, que aconteceu no Parque Tecnológico de 

Óbidos, no passado dia 27 de janeiro, Miguel Silvestre afirmou que 

esta ação é muito importante para todos. “Temos um problema no 

mundo, que nos leva a lançar este projeto”, disse, explicando que 

“em Portugal temos 10 mil postos de trabalho por preencher com 

pessoas com competências nesta área da programação”.

O diretor do Parque Tecnológico garantiu ainda que, “na Europa, 

até 2020, estima-se que seja necessário 1 milhão de pessoas nesta 

área”, acrescentando que “há aqui mercado”. “Não queremos que 

todos sejam programadores, mas há aqui uma mensagem que que-

remos transmitir que é que acreditamos que, no futuro, isto vai ser 

tão importante como saber falar inglês”. A Academia de Programa-

ção é uma tentativa, “à nossa medida, à nossa escala, para começar 

a dar alguma resposta para esta questão, que é mundial”, concluiu 

Miguel Silvestre.

Perante uma sala cheia de pais e alunos, o presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos enalteceu a forte participação por parte da 

comunidade. “É uma enorme alegria ter esta multidão aqui, quan-

do a nossa expectativa era baixa face a uma nova temática”. Hum-

berto Marques assegurou que este projeto “é um investimento que 

estamos a fazer nos vossos filhos e para benefício dos próprios alu-

nos”. “A procura é tão grande face à oferta, que nos próximos anos 

vai ser fácil”, afirmou o autarca.

Recorde-se que o projeto já se iniciou e teve uma adesão de mais de 

100 alunos de todo o concelho de Óbidos. O primeiro grupo contou 

com o apoio da Impactwave, sendo que o segundo grupo, contou 

com apoio do Instituto Politécnico de Leiria

https://youtu.be/8TcX9uM_US0https://youtu.be/ZFghJs2xY9U
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Porquê um projeto organizado com base 
em Equipas Educativas?
A forma como as escolas estão organizadas tem-se mantido ten-

dencialmente estável ao longo de muitas décadas. Muito pouco 

tem vindo a mudar na forma como dividem o tempo e os espaços 

escolares, como agrupam os alunos e os distribuem por diferentes 

professores, como dividem o conhecimento em disciplinas e como 

avaliam os alunos com vista, quase única e exclusivamente, à atri-

buição de classificações. A escola organiza-se com base num mo-

delo escolar de inspiração fabril, estandardizado, onde se pretende 

ensinar a todos como se fossem um só. Para tornar possível a ope-

racionalização deste modelo, impera a lógica da compartimentação 

e da fragmentação: os professores dividem-se em departamentos, 

os alunos dividem-se em turmas, as turmas distribuem-se por di-

ferentes compartimentos (salas de aula), o conhecimento divide-se 

em disciplinas e o tempo escolar divide-se em horas pré definidas 

para cada uma das disciplinas, num horário que se repete inaltera-

do ao longo de todo um ano letivo. 

Apesar da prevalência deste modelo de ensino, as ainda elevadas 

taxas de insucesso escolar provam que ele não serve a todos os 

alunos. Porque todos são diferentes e, como tal, têm interesses 

diferentes, necessidades diferentes, conhecimentos diferentes, 

objetivos diferentes, ritmos de aprendizagem diferentes… Mas o 

modelo escolar tradicional não incorpora, de forma sistemática, 

a diferença. E portanto, são os alunos que têm que se adaptar ao 

modelo e não o modelo aos alunos. Por isso, os que não conseguem 

adaptar-se, reprovam e continuam a “ser ensinados” da mesma 

maneira, até se adaptarem ou até saírem do sistema…

As Escolas D’Óbidos e o Município de Óbidos, conscientes da per-

versão de um modelo escolar uniforme que coarta as possibilida-

des de sucesso escolar de muitos alunos, têm procurado soluções 

alternativas que permitam elevar a qualidade dos processos e dos 

resultados escolares. Com este objetivo e em articulação com a 

Universidade Católica Portuguesa, implementaram, no ano letivo 

de 2015/16, o Projeto Mosaico – Modelo Integrado de Promoção do 

Sucesso Escolar (MIPSE), um projeto que visa a criação de tempos e 

espaços de aprendizagem flexíveis e direcionados para as necessi-

dades específicas que os diferentes alunos vão evidenciando.

A implementação do MIPSE
O MIPSE foi pensado enquanto modelo de organização pedagógi-

ca assente na alteração de algumas das regras do modelo escolar 

tradicional (todos os alunos a aprender sempre no mesmo espaço, 

no mesmo tempo, com o mesmo professor e, tendencialmente, da 

mesma forma), equacionando formas diferenciadas e, portanto, 

mais eficazes, de organizar as escolas para o sucesso escolar. Para 

a operacionalização deste modelo foram constituídas equipas de 

docentes (equipas educativas) que são corresponsáveis, em alguns 

tempos do horário semanal dos alunos (tempos de Gestão Autóno-

ma do Currículo_GAC), pelas aprendizagens globais de um grupo 

PROJETO MOSAICO – EM BUSCA DE MAIS
POSSIBILIDADES DE SUCESSO PARA TODOS
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alargado de um mesmo ano de escolaridade ou de anos de escola-

ridade sequenciais.

Cada equipa educativa tem um coordenador que faz a gestão glo-

bal da equipa em estreita ligação com os demais docentes. Nos mo-

mentos semanais de GAC os alunos são redistribuídos em grupos 

de dimensão e configuração variáveis, trabalhando de forma dife-

renciada e em áreas também diferenciadas, de acordo com as ne-

cessidades periodicamente diagnosticadas pela equipa educativa.

A implementação do MIPSE tem sido acompanhada de um pro-

grama de capacitação organizacional que lhe assegura suporte 

científico e pedagógico, aumentando as probabilidades de sucesso 

do mesmo. Este programa de capacitação organizacional, a cargo 

da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica 

Portuguesa, passa pela implementação de uma série de ativida-

des ancoradas nas seguintes dimensões: i. formação de docentes; 

ii. acompanhamento científico e pedagógico da implementação do 

MIPSE; iii. monitorização e avaliação do MIPSE e iv. produção e 

disseminação de conhecimento ancorado nas práticas.

Para onde queremos ir?
Não obstante a avaliação tendencialmente positiva que a coorde-

nação do projeto e a generalidade de alunos e professores fazem do 

mesmo, sabemos que há ainda muito caminho a percorrer em busca 

de mais possibilidades de sucesso para todos. Temos consciência de 

que as mudanças organizacionais necessitam de tempo para serem 

devidamente apreendidas e implementadas com sucesso. Contudo, 

é inegável que neste ano letivo as Escolas D’Óbidos estão a dar os 

primeiros passos em direção a uma Educação de maior qualidade. 

Criaram-se condições para olhar a escola de uma outra perspetiva. 

Reorganizou-se o tempo escolar, flexibilizou-se a distribuição de 

alunos por professores e diferentes espaços de aprendizagem. En-

volveram-se os docentes na construção conjunta de respostas mais 

eficazes para os seus alunos. E está claro o nosso horizonte: que-

remos mais trabalho colaborativo entre docentes e entre alunos, 

mais integração curricular, mais avaliação formativa, mais autoria 

e menos prescrições. Queremos uma escola onde todos aprendam. 

E a primeira aprendizagem que foi necessário realizar foi a de que, 

por vezes, é preciso desaprender para podermos aprender. É preci-

so “rasparmos a tinta com que nos pintaram os sentidos” (Alberto 

Caeiro) e ligarmos as nossas inteligências em ação.

Há caminho a percorrer, sim. Mas no nosso caminhar estamos 

atentos. Refletimos, questionamos, questionamo-nos, tendo sem-

pre em vista a melhoria das aprendizagens. E sabemos que todos 

juntos, professores, atelieristas, animadores, alunos, pais, autar-

quia e comunidade local podem fazer a diferença no território edu-

cativo de Óbidos. Criando uma escola mais justa que não se demite 

de pensar nem se refugia em modelos pedagógicos comummente 

aceites mas evidentemente falidos para se desresponsabilizar pelo 

insucesso dos alunos. Criando uma escola que coloca no seu centro 

o mundo da vida, as Pessoas, e não o mundo do sistema.
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No âmbito da política de descentralização 

da Câmara Municipal de Óbidos, o 

executivo deliberou realizar as reuniões 

públicas mensais em todas as freguesias 

do concelho.

Assim, durante o ano de 2016, as reuniões 

públicas da Câmara Municipal de Óbidos 

terão lugar às 14h30 nos dias e locais a 

seguir indicados:

22 de Janeiro – Óbidos (Paços do Concelho)

19 de Fevereiro – Freguesia de A-dos-Negros

18 de Março – Freguesia de Amoreira

29 de Abril – Freguesia de Gaeiras

27 de Maio – Freguesia de Olho Marinho

24 de Junho – numa das localidade da antiga 
freguesia de Santa Maria

22 de Julho – numa das localidades da antiga 
freguesia de São Pedro

19 de Agosto – Sobral da Lagoa

30 de Setembro – Freguesia de Usseira

28 de Outubro – Freguesia do Vau

25 de Novembro – Óbidos (Paços do Concelho)

23 de Dezembro – Óbidos (Paços do Concelho)

REUNIÕES DE CÂMARA DESCENTRALIZADAS EM 2016

Nestas reuniões, os munícipes poderão colocar questões ao Executivo Municipal, no início do período antes da ordem do dia.

Foi aprovado, na passada segunda-feira, dia 28 de dezembro, em 

reunião de Câmara, as atribuições de apoios às associações com 

programas culturais no âmbito do Programa de Apoios a Coletivi-

dades Culturais, no valor de 50 mil euros.

Face ao ano anterior, houve um aumento de 17 por cento no valor 

atribuído.

Segundo Humberto Marques, presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos, foram apresentadas candidaturas de 12 instituições, mais 

duas que no ano anterior, e todos os pedidos foram apoiados.

Dentro das candidaturas aprovadas, estão as ajudas que se desti-

nam a apoiar o funcionamento de escolas de música, grupos de tea-

tro, ranchos folclóricos, grupos de dança, projetos de comunicação, 

divulgação dos bordados tradicionais de Óbidos e grupos corais.

Entidades (apoios atribuídos):
Rancho Folclórico “Os Populares do Olho Marinho - 3.750 €

União Filarmónica de A-da-Gorda - 7.250 €

Rancho Folclórico e Etnográfico da Capeleira - 5.250 €

Associação Josefa d’Óbidos - 1.500 €

Sociedade Filarmónica e Recreativa Gaeirense 9.500 €

Centro Cultural Social e Recreativo Arelhense - 4.000 €

Grupo Coral Nascente - 2.000 €

Sociedade Musical e Recreativa Obidense - 9.250 €

Jovens Voluntários de Gaeiras - 2.500 €

Associação Recreativa e Desportiva União Sancheirense - 2.500 €

Associação Artesanal e Artística Bordar Óbidos - 1.000 € 

Alma Nova – Grupo Coral e Instrumental - 1.500 €

ÓBIDOS APROVA APOIO DE 50 MIL EUROS A ASSOCIAÇÕES



Os alunos das escolas de Óbidos, como vem sendo habitual, 
desfilaram no Carnaval. Este ano, os desfiles aconteceram sexta-
feira, dia 5 de fevereiro, tendo cada Complexo escolar e Escola 
Nova Josefa uma temática, que foi o mote para as suas fantasias.
O Complexo Escolar dos Arcos escolheu como tema “Bichos e 
Bicharocos”, que está a ser trabalhado neste ano letivo, no Atelier 
Criativo. O desfile teve saída do Complexo pelas 10 horas, com o 
percurso até à Praça da Stª Maria. Participaram os alunos dos 1º e 
2º ciclos do Complexo, dos Jardins de Infância de Óbidos, Arelho, 
Usseira, A-da-Gorda, duas salas da Casa do Povo e Creche do 
Arelho.
Quanto ao Complexo Escolar do Alvito, o desfile começou às 10h20, 

no pavilhão desportivo daquele estabelecimento de ensino. Os 
alunos deste complexo tiveram como tema “História”. No desfile 
participaram todos os alunos dos 1º e 2º ciclos do Complexo e dos 
Jardins de Infância de Gaeiras, Gracieira e A-dos-Negros.
O Complexo Escolar do Furadouro marcou o início do desfile para 
as 10h30, no pavilhão da escola. O tema foi “Livre” e contou com a 
participação de todos os alunos dos 1º e 2º ciclos do Complexo e dos 
Jardins de Infância de Amoreira, Olho Marinho e Vau.
Já os alunos da Escola Josefa vieram em desfile até à vila com a 
saída pelas 10 horas. As fantasias tiveram tema “Livre”. O desfile 
foi organizado pela Associação de Estudantes, onde foi eleito um 
rei e uma rainha do desfile com o fato mais original.

DESFILES DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE ÓBIDOS
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https://youtu.be/iQsxYGxmGJ8
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O Centro de Intervenção Social de Óbidos vai passar a ter dois no-

vos programas. Trata-se de consultas de psicologia e de aconselha-

mento familiar. Os destinatários são todos os munícipes de Óbidos, 

sendo que as consultas são gratuitas.

ACONSELHAMENTO  FAMILIAR
Objetivos: Promover o desenvolvimento de competências saudáveis 

e flexíveis ao nível da família; Desenvolver a comunicação eficaz na 

família, promovendo a mudança; Esclarecer e orientar os pais no 

que diz respeito às competências parentais, educação parental e pa-

rentalidade positiva.

Horário: 3.a e 5.a feira, das 9h00 às 13 horas

(mediante marcação prévia)

Local: Câmara Municipal de Óbidos - Centro de Intervenção Social

Técnica Responsável: PATRÍCIA OLIVEIRA (Assistente Social, Mes-

tre em Serviço Social, com especialização em Bullying, Aconselha-

mento Familiar e Parental)

PSICOLOGIA
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E APOIO AO LUTO
Objetivos: Resolver os sintomas disfuncionais; Alterar padrões de 

comportamento perturbados; Melhorar as relações interpessoais; 

Melhorar a adaptação e a forma de enfrentar as dificuldades; De-

senvolvimento pessoal; Desenvolver novas competências; Apoio ao 

luto: intervenção em crise (processos de luto, ex. morte de alguém 

próximo; morte inesperada; morte por suicídio), interrupção invo-

luntária da gravidez, entre  outros.

Horário: 4.a feira das 9h00 às 17h00 (mediante marcação prévia)

Local: Câmara Municipal de Óbidos - Centro de Intervenção Social

Técnica Responsável: JOANA DUARTE (Psicóloga Clínica/Mestre 

em Psicologia Aconselha-mento e Psicoterapias. Pós-Graduada em 

Psicologia e Intervenção em Crise. Membro n.o 123613 OPP)

INFORMAÇÃO E MARCAÇÕES: T. 262 955 500

aconselhamentofamiliar@cm-obidos.pt ou servicopsicologia@cm-obidos.pt

Centro de Intervenção Social

NOVOS PROGRAMAS DESDE JANEIRO

10.º ANIVERSÁRIO MELHOR IDADE - 19 NOV. 2015
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INAUGURAÇÃO DOS EDIFÍCIOS CENTRAIS DO PTO
Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro, inaugurou, no dia 11 

de julho, sábado, pelas 09h30, os edifícios centrais do Parque 

Tecnológico de Óbidos (PTO), uma obra apoiada pelo Mais Centro, 

por fundos comunitários QREN, no valor de mais de 5 milhões de 

euros. 

Os edifícios centrais estão em funcionamento desde setembro do 

ano passado e contam, atualmente, com cerca de 60 empresas, 

recebendo diariamente cerca de 100 pessoas que trabalham nas 

várias companhias. O projeto dos edifícios centrais, da autoria do 

arquiteto Jorge Mealha, venceu o prémio internacional Architizer 

A+ “popular choice”, tendo a entrega do prémio sido feita em Nova 

Iorque, em maio deste ano.
vimeo.com/obidostv/pto-humbertomarques vimeo.com/obidostv/pto-passoscoelho
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No âmbito das comemorações do Feriado 

Municipal de Óbidos, inauguraram, no 

passado dia 21 de janeiro, pelas 15 horas, 

duas exposições, na Galeria L. Uma mostra 

que integrou dois projetos que se cruzam, 

falando de realidades e vivências das 

pessoas de Óbidos.

Porque as pessoas são o fator 

determinante do crescimento, 

consolidação, criatividade e 

desenvolvimento de uma comunidade, 

é por elas, e por elas, que esta mostra 

de Rostos e Máscaras, associada a uma 

Mostra Artes do Concelho de Óbidos 

- craft e outras artes amadoras - se 

promove.

Óbidos é povoado por muitos rostos, 

diferentes posturas, mas são as pessoas 

e a sua cultura e saber que conferem  a 

este espaço as suas características e 

idiossincrasias, tornando-o especial.

Neste contexto de encontrar os pequenos 

nadas que contribuem para  caracterizar 

o território de Óbidos, seguimos o  olhar  

curioso de Albuquerque Pereira. Através 

da câmara, captou imagens das figuras 

mais permanentes e características do 

GALERIA L

ROSTOS E MÁSCARAS MOSTRARAM-SE, EM ÓBIDOS

burgo de Óbidos, que agora se podem ver 

na exposição, a decorrer na Galeria L.

Nesse contexto de valorizar as pessoas, 

os seus sonhos e o saber ser e estar, no 

mesmo espaço, decorreu a exposição 

“Sorrir não tem idade”. Desafio que 

cruzou diferentes gerações, diferentes 

profissionais e um conjunto de modelos 

que dia-a-dia vivem bons sonhos. Eram 

eles os utentes do Centro de Dia da 

Associação Socorro Gaeirense. A ideia 

partiu da animadora Ana Carvalho, que 

procurou dar a sentir o melhor de cada 

um dos participantes. Associou a este 

desafio a fotógrafa Susana Valério e a 

maquilhadora Sofia Brito… e os modelos 

mostraram o seu profissionalismo.
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Mais de 30 mil visitantes afluíram à primeira edição do Festival Literário Internacional de 

Óbidos, que encerrou dia 25 de outubro, após 11 dias repleto de inúmeros eventos.

Aos números já antes divulgados (459 criadores, 200 autores, 154 sessões literárias, 56 ilus-

tradores, 37 conferências, 36 espetáculos, 14 exposições, 13 livrarias), pode-se acrescentar 

com a máxima certeza os mais de 30 mil visitantes que afluíram a Óbidos para a primeira 

edição do FOLIO. Uma aposta corajosa, ambiciosa, mas indubitavelmente ganha por todos 

aqueles que acreditaram na afirmação de Óbidos, como Vila Literária.

ÊXITO DO
É PURA REALIDADE

https://youtu.be/t45UEfDCnM8



20
RIO-Revista Informativa de Óbidos

#48  JAN.MAR. 2016

{ FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DE ÓBIDOS }

HUMBERTO MARQUES
Presidente da CMO

“Tendo em conta a experiência que temos da 

organização de muitos eventos realizados nos 

últimos 10 anos, o balanço que faço é extraor-

dinariamente positivo. Desde logo, pela perce-

ção da sociedade portuguesa ao evento, pela 

afluência que houve a todas as iniciativas, ape-

sar da densidade do programa. Muitas pessoas 

saíram daqui com um enorme nível de satis-

fação e serão os embaixadores do pós FOLIO. 

O facto de termos um milhão e meio de visitas 

nas nossas redes sociais é também sintomático 

do que foi a imponência do evento

Por outro lado, a própria decorrência do evento 

foi acompanhada por 600 noticias, o que mos-

tra também que havia produto para comunicar. 

Foi além das nossas expectativas, com mais de 

30 mil visitantes, num evento comunicado qua-

se em cima da hora. Não podemos exigir mais 

de uma primeira edição que é sempre mais di-

fícil. Para Óbidos era a imagem que nos faltava, 

a atração destes públicos que nos faltava. É um 

início de um caminho que temos de fazer. Se 

fosse hoje, haveria coisas que mudariam, mas 

uma coisa é certa: não vamos deixar de ter esta 

programação a acontecer em simultâneo.

Este não é um negócio que tenha um ‘payback’ 

imediato, é um investimento. Mas se conside-

rarmos todos os números que temos, permitir-

-nos-á, a prazo, estruturar o nosso concelho a 

todos os níveis. A cultura é o cimento de todos 

os eixos económicos, sejam os mais tradicionais 

aos mais contemporâneos.”

CELESTE AFONSO
Vereadora da Cultura

“Esta primeira edição do FOLIO superou completamente as expectativas. A criança nasceu já crescida, 

quase como se tivesse já idade adulta e a responsabilidade agora é acrescida para as próximas edições. 

Vamos ter de nos superar!”

JOSÉ EDUARDO AGUALUSA 
Curador do FOLIO Autores

“Bom, esta foi a primeira edição, mas acredito que, a longo prazo, o FOLIO se pode transformar num 

local importante de debate da literatura, livros onde se possa definir tendências da publicação. E que 

se possa tornar num lugar importante não só para leitores, mas também para editores, livreiros, agen-

tes literários, algo que a Feira do Livro não cumpre. E falta um local onde se pense o livro.

Há pequenas coisas que se podem melhorar; o facto ser um Festival tão longo, poder-se-ia criar ofici-

nas, por exemplo, de conto literário. Uma agente de música veio ter comigo e sugeriu vários cantores 

brasileiros bons, para fazer oficinas da canção. Acho que pode ser uma mais-valia, aproveitar o espaço 

de 10 dias para fazer coisas de maior fôlego e poder fidelizar o público”
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ANABELA MOTA RIBEIRO 
Curadora da FOLIA

“Procurámos trazer a festa ao festival e, com a Fo-

lia, conseguimos isso mesmo: envolver as pessoas 

e pôr a literatura a ser vivida como uma festa.”

MAFALDA MILHÕES 
Coordenadora do FOLIO Ilustra

“O FOLIO Está para a ilustração como um mo-

mento de grande importância. Uma das maio-

res mostras até hoje realizadas com criadores 

da maior qualidade. O Folio 2015 está de para-

béns! Já desejo o de 2016.”

MARIA JOSÉ VITORINO
Curadora do FOLIO Educa

“O Folio confirmou uma visão e desenhou um 

desafio!”

JOSÉ PINHO 
Ler Devagar – FOLIO Paralelo

“Esta primeira edição do Folio foi tudo o que 

pensávamos que ia ser: muitas sessões cheias a 

abarrotar, tal como nós queríamos – há apenas 

alguns horários a pensar melhor para as próxi-

mas mesas autores – e o resto está tudo bem. 

Todas as pessoas que vieram ao Folio, as ven-

das, a lotação dos espaços e a reação local dos 

comerciantes de Óbidos, bem como de todos os 

participantes e autores deram-nos indicadores 

bastante favoráveis. Nas próximas edições do 

Folio ainda vai ser melhor.

https://youtu.be/XXT9-auzqP8
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Ainda no decorrer do mês de março foi 

montado o estaleiro que vai permitir 

avançar com a obra da estação elevatória 

da Rede de Rega das Baixas de Óbidos. 

A garantia foi avançada, segunda-feira 

de manhã, 29 de fevereiro, no Conven-

to de São Miguel, nas Gaeiras, durante 

a cerimónia de assinatura do auto de 

consignação e homologação da obra, pelo 

secretário de Estado das Florestas e De-

senvolvimento Rural, Amândio Torres.

Para Humberto Marques, “hoje é um dia 

de extraordinária importância” para o 

concelho de Óbidos. Para o presidente da 

Câmara Municipal de Óbidos, e conhece-

dor do mundo rural, como fez questão de 

frisar, esta obra “representa o aumento da 

produtividade dos nossos terrenos agríco-

las”. O autarca afirmou que “os agriculto-

res começaram a fazer investimentos, na 

expectativa de ter a rede de rega, e a vinda 

do secretário de Estado marca o início 

desta obra e deste sonho, com 40 anos”.

Uma ideia partilhada pelo presidente da As-

sociação de Regantes das Baixas de Óbidos, 

que garante que avançar com o regadio “é 

um marco importante para o desenvolvi-

mento desta região”. Filipe Daniel explicou 

que o regadio é “um bem essencial” e que só 

assim “se consegue ter mais que uma cultu-

ra por ano agrícola”. O responsável assegu-

rou ainda que, tendo em conta as caracterís-

ticas dos terrenos e climáticas desta região, 

“o regadio tem um potencial enorme para o 

crescimento económico e para o aumento da 

empregabilidade”.

Segundo o presidente da Assembleia Mu-

nicipal de Óbidos, “é pelos agricultores que 

vale a pena fazer estes investimentos”. Te-

lmo Faria garante que “este ato é um dos 

passos mais importantes para essa noção 

de desenvolvimento claro do concelho de 

Óbidos e para a criação de riqueza”. Telmo 

Faria deu ainda os parabéns ao presidente 

da Câmara “pela sua determinação e co-

nhecimento sobre a matéria, para que esta 

obra se tornasse uma realidade”.

Também Amândio Torres falou da 

importância deste investimento. Para 

o secretário de Estado das Florestas e 

Desenvolvimento Rural, esta “obra vai dar 

um novo fôlego à agricultura”, sublinhan-

do que “são este tipo de investimentos que 

fazem a diferença” e que vão “contribuir 

positivamente para a nossa balança co-

mercial”. Amândio Torres presidiu ao auto 

de consignação da rede de rega das baixas 

de Óbidos, obra integrada num projeto 

de aproveitamento hidroagrícola reivin-

dicado há 40 anos e que está orçado na 

totalidade em 40,1 milhões de euros.

A construção de redes viárias e de uma 

barragem, concluída em 2005, absorveu 

já 14 milhões de euros, mas, apesar de 

concluída, a barragem não teve aprovei-

tamento nos últimos dez anos, por faltar 

concluir a rede de rega, que irá permitir 

irrigar 1.200 hectares de terrenos e servir 

quase mil agricultores dos concelhos de 

Óbidos e Bombarral.

A obra hoje consignada é referente à pri-

meira fase da rede de rega e contemplará 

a construção de uma estação elevatória 

orçada em 4,6 milhões de euros. Na segunda 

fase serão construídas uma rede de rega 

com 45.800 metros e uma rede de drena-

gem com 49.500 metros, totalizando a obra, 

no conjunto, cerca de 28 milhões de euros.

COMEÇARAM AS OBRAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
DA REDE DE REGA DAS BAIXAS DE ÓBIDOS

https://youtu.be/_mFBO7m6ebQ
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A Direção e o Conselho de Administração da Sociedade Portugue-

sa de Autores decidiram atribuir o Prémio de Melhor Programação 

Autárquica à Câmara Municipal de Óbidos, pelo trabalho desen-

volvido em prol da Cultura no ano de 2015, nomeadamente na área 

da Literatura.

O Prémio foi entregue durante a Gala “Prémio Autores”, transmiti-

da em direto pela RTP, que se realizou no passado dia 22 de Março, 

pelas 21h30, no Teatro Nacional D. Maria II.

Recorde-se que também a UNESCO classificou Óbidos como fazen-

do parte da rede mundial de Cidades Criativas da Literatura. Um 

reconhecimento que Humberto Marques, presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos, enaltece, pois “é um galardão que mostra que 

vale a pena acreditar”.

Óbidos é uma vila literária. O objetivo de envolver as pessoas e o 

património neste processo de desenvolvimento de um território 

criativo, em que a literatura se torna uma alavanca de desenvol-

vimento económico e social, fizeram deste sonho algo ainda maior.

Depois do FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos, que 

decorreu com enorme sucesso entre 15 e 25 de Outubro de 2015, 

Óbidos foi designada Cidade Criativa da Literatura, pela UNESCO, 

e vê também reconhecida, pela SPA, este empenho em prol da li-

teratura.

SPA ATRIBUI PRÉMIO DE MELHOR PROGRAMAÇÃO 
AUTÁRQUICA A ÓBIDOS

O Município de Óbidos criou o Gabinete 

de Apoio à Internacionalização para as 

Associações Juvenis.

Tendo em conta a necessidade de criar e 

facilitar o acesso a oportunidades de inter-

nacionalização, especialmente no âmbito 

do programa de financiamento ERAS-

MUS+, a Câmara Municipal de Óbidos 

aposta no apoio às associações e institui-

ções ligadas ao trabalho com jovens, para 

o desenvolvimento de candidaturas, que 

permitam a Óbidos ser um ponto de en-

contro internacional, também, de projec-

tos de jovens e com jovens.

Óbidos tem um movimento associativo 

juvenil cada vez mais relevante e é neces-

sário criar estruturas que possam apoiar 

o trabalho de desenvolvimento humano e 

territorial.

O gabinete promoverá ações de forma-

ção je fará atendimento personalizado 

a dirigentes associativos do Município 

de Óbidos, com o objectivo de apoiar o 

processo de elaboração de candidaturas e 

implementação de projectos.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS CRIA 
GABINETE DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

Para mais informações, estarão disponí-

veis os seguintes endereços de correio 

electrónico em permanência: claudio.

rodrigues@cm-obidos.pt ou juventude@

cm-obidos.pt .
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A redução da taxa de IMI foi aprovada 

por maioria, com duas abstenções, na 

última reunião da Assembleia Municipal 

de Óbidos, que decorreu sexta-feira, dia 

27 de novembro, no auditório municipal 

da Casa da Música, em Óbidos. A 

ausência de pagamento de derrama às 

empresas do concelho e a participação 

do Município em 1 por cento no IRS, 

devolvendo aos munícipes de Óbidos 

os restantes 4 por cento, e o orçamento 

e grandes opções do plano para 2016 

também foram aprovadas por maioria.

Os deputados municipais aprovaram 

a redução genérica do IMI de 0,375% 

para 0,36% e, adicionalmente, a redução 

da taxa de IMI considerando o número 

de dependentes. Assim, quem tiver 

um dependente a cargo terá uma 

redução adicional de 10 por cento, dois 

dependentes, 15 por cento, e três ou mais 

dependentes, uma redução de 20 por 

cento.

O presidente da Câmara Municipal 

de Óbidos afirmou, na Assembleia 

Municipal, que foi constituída uma 

comissão para analisar a possibilidade de 

baixar os impostos no concelho, tendo 

por base “a estabilidade financeira, a 

estabilidade dos impostos e assegurar os 

investimentos municipais”. Humberto 

Marques disse que “este grupo teve 

uma posição defensiva”, sublinhando 

que, “sem prejuízo dessa posição, há 

aqui razões objetivas para podermos 

baixar os impostos”, nomeadamente 

devido “à folga que Óbidos tem, neste 

momento, na Educação” e à redução das 

assimetrias com a alteração dos índices 

de zonamento. “Procurámos manter esses 

índices em todo território, exceto na 

zona dos resorts turísticos, onde tivemos 

um aumento substantivo”, esclareceu 

Humberto Marques.

Nesta reunião, o edil explicou ainda aos 

deputados municipais que, “para além 

de reduzir o IMI, fizemo-lo também 

às famílias com dependentes”, tendo a 

Câmara Municipal deliberado “a isenção 

máxima que a lei prevê”. A estas reduções 

acresce ainda, como exemplificou 

Humberto Marques: “Um agregado com 

um rendimento anual abaixo dos 15 mil 

euros, e com um património acumulado 

abaixo dos 70 mil euros, há uma isenção 

automática de IMI”.

Com esta redução do IMI, a Câmara 

Municipal de Óbidos deixa de receber 

cerca de 150 mil euros, mas somando 

todas as medidas fiscais, como a 

participação do Município em 1 por 

cento no IRS, devolvendo aos munícipes 

de Óbidos os restantes 4 por cento, 

a ausência de derrama, entre outras 

medidas, esse valor sobe para o milhão de 

euros.

Nesta Assembleia Municipal foi ainda 

aprovado por maioria o orçamento para 

2016, no valor de 16,8 milhões de euros, 

assim como as grandes opções do plano. 

Um orçamento que Humberto Marques 

considerou de “realista”, assente “nas 

receitas reais que o Município vai receber 

e que se vão naturalmente refletir nas 

despesas que se vai fazer. Os orçamentos 

têm de ter uma despesa inferior ou igual 

à receita. Isto funciona assim e é assim 

que vai ser”, concluiu.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL APROVA 
BAIXA DE IMPOSTOS PARA 2016



{ EVENTOS }
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Aulas para grávidas 
nas Piscinas de Óbidos
As Piscinas Municipais de Óbidos vão abrir mais uma valência: 

natação para grávidas. A aula acontece aos sábados, às 9 horas. 

Segundo as Piscinas Municipais de Óbidos, as grávidas que reali-

zam exercício físico durante a gravidez, respondem de forma mais 

favorável às alterações durante um estado inicial, apresentando 

menos náuseas e diminuição da sensação de fadiga, comparativa-

mente às grávidas que se mantêm sedentárias. As sessões de Hi-

droterapia de Pré Parto/Pós Parto funcionam de forma integrada, 

em grupo e aos sábados nas Piscinas Municipais de Óbidos, com a 

orientação específica de um Fisioterapeuta. Mais informações nas 

Piscinas Municipais de Óbidos. 

Voleibol Sentado: 
Torneio de Carnaval 

No dia 3 de Fevereiro, no pavilhão Gimnodesportivo de Óbidos, 

que foi requalificado e ampliado recentemente, realizou-se o Tor-

neio de Voleibol Sentado.Nesta atividade participaram os alunos 

da turma de CEI, 8º Vocacional e, como convidados, os amigos do 

Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor. Nesta manhã ti-

veram oportunidade de Jogar Voleibol Sentado, convivendo com 

animação e divertimento. Para terminar a prof. Margarida Reis 

ensinou uma coreografia de Zumba. Este Clube, formado recente-

mente, tem vindo a crescer, proporcionando esta prática desporti-

va aos vários níveis de ensino (também nessa semana alguns alu-

nos das Equipas Educativas do Complexo dos Arcos tiveram esta 

oportunidade).

Grupos de Dança 
do Desporto Escolar 
de Óbidos

Alunos dos grupos de Dança do Desporto Escolar (Complexos Es-

colares e Josefa de Óbidos) deslocaram-se a Santa Catarina, no pas-

sado dia 28 de janeiro, para participarem no “Encontro de Escolas 

do Oeste”. Foram 53 alunos dos 2º e 3º ciclos e secundário que exibi-

ram as suas coreografias em três categorias. O trabalho apresenta-

do foi bastante interessante, com um bom nível técnico e artístico, 

fruto da sua dedicação e empenho. Este ano, integrado no Progra-

ma “Aproximar”, participam alunos de NEE (currículo específico 

individual). Para estes alunos, a Dança proporciona práticas dinâ-

micas e atrativas de âmbito desportivo, permitindo-lhes conviver, 

participando em encontros de carácter competitivo. Sem qualquer 

tipo de restrição, na sua prática, a dança apresenta-se como uma 

modalidade de inclusão pura.

“AquaCarnaval” 
nas Piscinas Municipais 
de Óbidos 
As Piscinas Municipais de Óbidos acolheram, no dia 8 de fevereiro, 

o evento “AquaCarnaval. Um festival de aulas de natação, com mui-

tas brincadeiras, inserido no espírito da época carnavalesca.“Aqua-

Carnaval”  proporcionou, aos utentes das Piscinas, aulas de natação, 

de uma forma divertida e original, para bebés, crianças e adultos. 

Porque foi tempo de alegria e folia, as aulas tiveram muita ani-

mação, cor, coreografias carnavalescas, jogos e muitas surpresas, 

partilhadas entre professores, alunos e utentes das Piscinas. Uma 

organização do Município de Óbidos e Óbidos Criativa, E.M..
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VII Circuito de Escolas 
de Natação do Oeste
No passado dia 16 de janeiro, as Piscinas Municipais de Óbidos aco-

lheram a segunda etapa da sétima edição do Circuito de Escolas de 

Natação do Oeste. Esta prova foi destinada a alunos não federados 

que frequentam aulas de natação e esteve englobada nas comemo-

rações do Feriado Municipal obidense. Participaram nesta prova 

140 alunos, que competiram em provas de natação pura desportiva 

nos vários estilos (livres, costas, bruços, mariposa e estilos) e esta-

fetas. Além da Piscina Municipal de Óbidos, participaram alunos 

das escolas de natação das Piscinas Municipais da Nazaré, Bom-

barral, Cadaval, A-dos-Cunhados, Rio Maior, Associação Física e 

Desportiva de Torres Vedras e Associação NADAR. A bancada da 

piscina obidense encheu para acolher os atletas, familiares e ami-

gos que vieram apoiar estes jovens nadadores. As provas de nata-

ção decorreram a um bom ritmo, de modo a não haver paragens e 

promovendo o excelente ambiente que se viveu. Cada participante 

recebeu uma medalha alusiva à prova e cada escola de natação re-

cebeu um pequeno troféu.

Corta-mato de Óbidos 
decorreu dia 3 de janeiro

Na pista de corta mato do Complexo Desportivo realizou-se, no dia 

3 de janeiro, o 12º corta mato de Óbidos, organizado pelo Clube 

de Atletismo de Óbidos, pela Associação Distrital de Atletismo de 

Leiria e com o apoio do Município de Óbidos.

Estiveram presentes atletas de todos os escalões de quase todos os 

clubes do distrito, nomeadamente a sul, o Clube de Óbidos, o Arnei-

rense, a Sociedade Filarmónica da Atouguia da Baleia e os Bombei-

ros V. do Bombarral. Todas estas equipas tiveram atletas no pódio.

Classificação dos três primeiros de cada escalão: Benjamins f. - Eli-

sângela Codinha (SFUAB), Evana Madueke (CAOB), Sofia Rober-

to (CAOB). Benjamins m. - Francisco Lima (B.V. Bombarral), José 

Maria Parreira (CAOB), Tomás Matos (Pedreiras). Infantis f. - Lara 

Duarte (CAOB), Mariana Ferreira (Pedreiras), Beatriz Pereira 

(CAOB). Infantis m. - Miguel Pontes (Casais do Vento), Flávio Gon-

çalves (B.V. Bombarral), Nuno Chagas (SFUAB). Iniciados f. - Sofia 

Duarte (CAOB), Ângela Sousa (Vieirense), Leonor Reis (CAOB). Ini-
ciados m. - Guilherme Doirado (SFUAB), Rodrigo Marques(CAOB), 

Treasure Madueke (CAOB). Juvenis f. - Beatriz Francisco (J. Vidi-

galense),Joana Pontes (Casais do Vento), Tânia Pires (J. Vidigalen-

se). Juvenis m. - Miguel Silva (J. Vidigalense), António Quaresma 

(J:Vidigalense), Henrique Cachado (CAOB). Juniores e seniores f. 
- Esther Madueke (Arneirense), Benvinda Santos (J. Vidigalense), 

Denise Pereira (Jardoeira). Juniores e seniores m. - Nataniel Lopes 

(J. Vidigalense), Vitor Dinis (Vieirense), Jorge Marcelino (Vieirense)

Óbidos recebe galardão 
“Hospitalidade”

O Município de Óbidos recebeu o galardão “Hospitalidade”, por 

parte da Associação Nacional de Atletismo Veterano (ANAV), que 

procura anualmente distinguir aqueles que mais contribuíram 

para o destaque e afirmação dos clubes e atletas veteranos. A ce-

rimónia decorreu no passado dia 13 de dezembro, em Lisboa, in-

serido nas celebrações do Dia do Atletismo Master. Segundo uma 

nota da (ANAV), “no corrente ano, mercê do trabalho desenvolvido 

por algumas autarquias, decidimos criar o galardão “Hospitalida-

de”, que visa destacar meritoriamente as entidades cujo empenho 

na criação de condições de acompanhamento e acolhimento dos 

atletas masters nacionais e seus clubes, aquando da participação 

em competições nacionais”. Assim sendo, a Associação Nacional de 

Atletismo Veterano comunicou que “a Câmara Municipal de Óbi-

dos mereceu tal distinção em 2015, pois a prova que decorreu em 

Óbidos «suplantou» as melhores expetativas”. Em representação do 

vereador do Desporto, Pedro Félix, esteve presente na Gala Bruno 

Tomás, do Complexo Desportivo Municipal. 
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A freguesia de A-dos-Negros celebrou, no 

dia 5 de julho, o seu 412.º aniversário. As 

cerimónias realizaram-se na sede da Junta, 

a partir das 16 horas. No decorrer das 

celebrações, foi inaugurada a Biblioteca de 

A-dos-Negros.

Segundo a vereadora da Cultura, “a inau-

guração da Biblioteca de A-dos-Negros é 

mais do que a abertura de um espaço, é o 

lançamento de um conceito: Bibliotecas 

de Óbidos - Óbidos Vila Literária”. Celeste 

Afonso explica que “a Biblioteca Muni-

cipal de Óbidos tem um espaço exíguo”, 

acrescentando, “mais do que ampliar esse 

espaço” é a Biblioteca Municipal ocupar 

“outros espaços do território, com temáticas 

específicas”. No caso de A-dos-Negros, será 

um local dedicado às temáticas da Antro-

pologia, Sociologia, Etnografia e Etnomusi-

cologia.

Este trabalho já começou há algum tempo, 

com o pedido aos municípios que doassem 

monografias e aos institutos ligados a estas 

temáticas que doassem edições. O IELT 

(Instituto de Estudos de Literatura Tradi-

cional), da Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas, da Universidade Nova de 

Lisboa, e o CLEPUL (Centro de Literaturas 

e Culturas Lusófonas e Europeias) da Facul-

dade de Letras da Universidade de Lisboa 

doaram um conjunto de publicações e vão 

alimentando o acervo com os estudos que 

forem publicando e dinamizando algumas 

das suas atividades em A-dos-Negros. Tam-

bém o Museu do Corpo Nacional de Escu-

tas doou todo o seu catálogo às Bibliotecas 

de Óbidos, bem como alguns particulares.

Celeste Afonso revela que “o objetivo é que 

este espaço, à semelhança dos outros que 

forem criados, congregue o maior número 

de títulos destas áreas e/ou que tenha a in-

dicação de onde poderá ser consultado, no 

caso de se tratar de uma biblioteca particu-

lar”. “Esta é uma mais-valia para os investi-

gadores e também para o público, em geral, 

que tem apetência por estes temas.”

Recorde-se que nos primeiros dois anos 

de existência da Óbidos Vila Literária, 

construíram-se os espaços das livrarias, 

numa parceria entre a Câmara Munici-

pal de Óbidos e a Ler Devagar, tendo sido 

criadas algumas dinâmicas ligadas ao livro 

e à literatura. O segundo semestre de 2015 

marca uma nova etapa neste projeto, com 

a realização do Festival Internacional de 

Literatura de Óbidos e o alargamento da 

dinâmica às bibliotecas, municipal, escola-

res, privadas e ao Arquivo. As Bibliotecas 

de Óbidos – Óbidos Vila Literária têm por 

objetivo criar espaços especializados e 

disponibilizar, online, todo o acervo. Além 

disso, pretende-se que haja o envolvimento 

da comunidade, dinamizando atividades 

nos diferentes espaços.

A-DOS-NEGROS INAUGURA O PRIMEIRO ESPAÇO 
DAS BIBLIOTECAS DE ÓBIDOS

PODE ENCONTRAR 
NA NOSSA BILIBIOTECA

NOVIDADES
Título: OPERETA DOS VADIOS
Autor: FRANCISCO MOITA FLORES
Edição: CASA DAS LETRAS

Título: OS SEGREDOS DE ROMA
Autor: CORRADO AUGIAS
Edição: CAVALO DE FERRO

Uma sátira política sobre um país de 
sobrolho carregado, falido, mas que o 
fará soltar umas boas gargalhadas.

“Este livro não é um romance, uma 
história ou um simples guia turístico 
de Roma, mas antes uma antologia de 
histórias, uma galeria de personagens 
e de acontecimentos ligados ora a 
uma rua, ora a um edifício ou a um 
monumento.O leitor encontrará 
crónicas e descrições, personagens 
e episódios que pretendem restituir 
a imagem global de uma cidade com 
dois mil e setecentos anos”.
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Até domingo, Óbidos é uma verdadeira vila literária. Por
causa do Folio – Festival Literário Internacional, as muitas
livrarias existentes estão ainda mais bonitas e convidam
a uma visita, compras e ginjinha! BRUNO MARTINS | FOTOS: JOÃO FERRÃO

Igreja São Tiago
Uma casa de culto convertida
numa lindíssima livraria que tem
disponível osmais diversos temas e
que convida a ummomento de lei-
tura descontraída, já que também
tem uma cafetaria disponível.

Estalagem do Convento
Um brilhante alojamento literário
que vale muito visitar e, quem sabe,
até ficar! É um hotel de quatro
estrelas que conta com cerca de
40 mil obras para compra ou consulta.

Conversas entre autores, editores, escritores e leito-
res. Termina no domingo, mas ainda vai mais do que
a tempo de dar um salto ao Festival Literário Interna-
cional de Óbidos, ouvir, ver, ler e, quem sabe, sentar-
-se a escrever. Veja o programa em foliofestival.com.

A Tenda Autores conta com vários encontros de escri-
tores: Francisco José Viegas, Sérgio Rodrigues, Joel
Neto, Hélia Correia, José Pacheco Pereira e Ferreira
Fernandes e Ana Sousa Dias vão estar hoje emÓbidos.
Amanhã passam Cristina Norton, Carola Saavedra,

Kalaf à conversa com João Paulo Sacadura; Luís
Fernando Veríssimo, Ricardo Araújo Pereira e Nuno Ar-
tur Silva. No domingo passam por este espaço, ao lon-
go do dia, Valério Romão, Bruno Vieira Amaral, João
Paulo Cuenca, José Luís Peixoto e Pedro RosaMendes.

Folio – Festival Literário Internacional

Museu Abílio
Já foi a cadeia de Óbidos
e câmara municipal. Hoje é
também uma livraria onde pode
encontrar obras de ilustração
e património. Nesta altura tem
patente uma instalação de foto-
grafia de João Francisco Vilhena
dedicada à obra “Ensaio Sobre
a Cegueira”, de José Saramago.

Óbidos: os livros
que nos tocam o coração

Livraria Adega
Situada no Espaço Ó, é outro
dos espaços mais convidativos
aos momentos de relaxamento
na vila. Além de uma livraria
generalista e alfarrabista, a
Livraria Adega conta ainda com
um interessante bar de vinhos
para acompanhar com petiscos.

Mercado Biológico
Milhares de livros do chão ao teto
em prateleiras improvisadas em
caixas de fruta. Depois de escolher
alguns livros para comprar, prove
um sumo biológico e compre fru-
tas e legumes para levar para casa.
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Ministro brasileiro elogia
Festival de Literatura
CULTURA O ministro da Cul-
tura do Brasil, João Luiz Fer-
reira, considerou  o Fólio – Fes-
tival Internacional de Litera-
tura, que vai decorrer um Óbi-
dos, em Outubro, uma estraté-
gia de fortalecimento da língua
portuguesa e da cooperação
entre países lusófonos.

“Este festival é uma estratégia

importante para desenvolver
acções que fortaleçam a nossa
língua e criem possibilidades
de um intercâmbio e de uma
proximidade muito maior”, en-
tre países de língua portuguesa,
sublinhou João Luiz Ferreira
durante a apresentação do Fó-
lio – Festival Internacional de
Literatura, ontem, em Lisboa.|

{ TÍTULOS IMPRENSA }

in Jornal das Caldas, 15.10.2014 in Gazeta das Caldas, 10.10.2014 in Jornal das Caldas, 15.10.2014in Jornal das Caldas, 15.10.2014

in Diário de Leiria - 21.01.2016 in Gazeta das Caldas - 29.01.2016 in Área Oeste - 29.01.2016in Gazeta das Caldas, 08.01.2016

in Gazeta das Caldas - 15.01.2016 in Metro - 23.10.2015 in Jornal das Caldas - 03.01.2016in Região da Nazaré - 20.01.2016

in Oeste Global - 04.01.2016 in Público - 22.01.2016 in TSF - 11.12.2015in Gazeta das Caldas - 29.01.2016

in Diário de Leiria - 28.01.2016 in Jornal das Caldas - 13.01.2016 in Gazeta das Caldas - 15.01.2016in Região de Leiria - 19.01.2016

in Gazeta das Caldas - 29.01.2016 in Área Oeste - 29.01.2016 in Gazeta das Caldas - 08.01.2016

in Diário de Leiria - 08.07.2015
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{ HISTÓRIA }

No passado dia 18 de Abril de 2015, 

o Município de Óbidos com o apoio 

da Associação Nacional de Farmácias 

promoveu uma visita guiada à cidade 

romana de Eburobrittium, a qual se 

encontra classificada como Sítio de 

DE VOLTA À CIDADE ROMANA DE EBUROBRITTIUM

Interesse Público. 

A visita guiada inseriu-se nas 

comemorações do Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios, que este ano foi 

dedicado ao tema “Monumentos e Sítios: 

Conhecer, Explorar, Partilhar”. Conhecer 

Numa parceria entre a Câmara Municipal de Óbidos, o Instituto Po-

litécnico de Tomar e a Paróquia de Santa Maria de Óbidos, seguiu 

para os laboratórios do Instituto Politécnico de Tomar a tela “Lamen-

tação sobre Cristo Morto”, de Josefa de Óbidos (c.1670).

Trata-se de uma peça muito relevante pela sua qualidade, porém 

nunca apresentada em qualquer exposição realizada sobre esta pro-

lífera pintora (Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, em 1949; 

Óbidos, em 1983; Palácio da Ajuda em Lisboa, em 1991; diversas ex-

posições em Itália, França e Estados Unidos; novamente Óbidos, na 

exposição dedicada ao pai, Baltazar Gomes Figueira, em 2006; e re-

centemente no Museu Nacional de Arte Antiga).

Josefa de Ayala seguiu os passos do seu pai, tornando-se herdeira da 

oficina de pintura de Óbidos e a sua protagonista. Com cerca de 40 

anos de idade pinta a presente obra, desconhecendo-se se era des-

tinada à pequena Capela de A-da-Gorda (nos arredores de Óbidos), 

ou para outro lugar. Esta tela revela o piedoso ambiente tridentino, 

expresso num tema de si mesmo doloroso, ligado ao ciclo da Paixão.

Recentemente a obra desta artista e a sua personalidade têm vindo 

a ser objeto de estudo e de interesse pela comunidade científica e 

museológica nacional e estrangeira, permitindo reconhecer o labor 

de Josefa como um valor relevante no panorama da afirmação do 

Barroco em Portugal.

LAMENTAÇÃO DE JOSEFA DE ÓBIDOS 
SEGUE PARA RESTAURO, EM TOMAR

O realismo da “Lamentação” apresenta um exímio estudo de luz, 

complementando a sua tradicional paleta, é uma espécie de antítese 

ao que geralmente conhecemos em Josefa, próxima da gramática de 

uma outra pintura, com um tratamento temático violento, em que 

representa “Cristo Flagelado”, mostrando as costas ensanguentadas.

Este restauro faz parte do mestrado de Verónica Ribeiro, sob a coor-

denação de Carla Rego, Teresa Desterro e Sérgio Gorjão.

Este é o início de um processo de conservação e restauro do patrimó-

nio artístico de Óbidos que a autarquia pretende levar a cabo nos 

próximos tempos.

como ponto de partida para melhor 

explorar as potencialidades do património 

cultural e para partilhar o que nos rodeia, 

mediante a preservação da identidade 

local e da ligação à comunidade num 

mundo cada vez mais globalizado. 

Para preparar a iniciativa, o Serviço 

de Arqueologia em colaboração com 

outros serviços municipais desenvolveu 

um conjunto de acções ao nível da 

cidade romana, dos acessos e da própria 

organização, isto porque nem sempre há 

noção da vulnerabilidade do património 

arqueológico e do esforço envolvido na 

sua protecção e valorização.

Dada a relevância patrimonial e o estado 

de conservação de Eburobrittium, a 

Câmara Municipal pretende realizar a 

curto prazo uma intervenção de limpeza 

e manutenção neste sítio, para o que se 

elaborou um relatório técnico que aguarda 

o parecer prévio da DGPC.
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{ DOCUMENTOS COM HISTÓRIA }

{De Óbidos para as Trincheiras - A Grande Guerra de 14-18}
Celebrou-se, no passado que no dia 8 de março, os 100 anos da 

entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Evocando 

a efeméride, os alunos do segundo ciclo do Agrupamento de 

Escolas Josefa de Óbidos, apoiados pelo Arquivo Histórico, pelo 

Arquivo Histórico Militar e pela Fundação Vox Populis, iniciaram 

um trabalho de pesquisa que, até ao final do ano letivo, pretende 

recolher toda a informação disponível sobre todos os obidenses 

Consultando quer esses recenseamentos, quer a documentação 

do CEP, os nossos jovens investigadores estão a elaborar uma 

pequena ficha, onde, para além do nome e dados biográficos 

aí discriminados (filiação, naturalidade, data de nascimento, 

ocupação e estado civil), constam os dados relativos à sua 

participação na guerra.

Para completarem o trabalho com os dados posteriores ao 

regresso da guerra, os alunos dos três complexos irão, durante 

o mês de abril e maio, aplicar, nas localidades onde residem, um 

questionário, por eles elaborado, procurando toda a informação 

que, na Flandres, integraram o CEP (Corpo Expedicionário 

Português), com vista à elaboração de uma pequena biografia de 

cada um deles..

Do trabalho desenvolvido num dos Complexos, é já possível 

contabilizar a existência de 84 combatentes, oriundos de várias 

localidades do nosso concelho e que constam da tabela que 

publicamos.

disponível, e para o qual pedimos a colaboração dos  nossos 

leitores, quer através da disponibilização de informações sobre 

os nossos homens da Flandres, quer através do empréstimo 

de objetos relacionados com o tema (cartas, postais, medalhas, 

etc) e que, depois de devidamente estudados, digitalizados e/ou 

fotografados no Arquivo Histórico de Óbidos, serão devolvidos, à 

semelhança do que foi já feito com um caderno de memórias de 

um desses combatentes.

Ajude-nos a tornar conhecidos os nossos, até agora, soldados 

desconhecidos.

Artur Pacheco

A dos Negros

Bogaciano dos Reis

A dos Negros

Francisco Miguel

A dos Negros

José da Silva

A dos Negros

José Malaquias

A dos Negros

José Pio dos Santos

Sancheira Grande

Júlio Capinha  

A dos Negros

Justino Afonso Alves

Sancheira Grande

Manuel Pacheco

A dos Negros

Militão Isidoro

Gracieira

João Madeira

Valbenfeito

António Marques 

Neto

Amoreira

Francisco Leitão 

Ferreira

Amoreira

Henrique Paulo  

Amoreira

Joaquim Mariano

Amoreira

João Pascácio

Amoreira

José Eleutério

Amoreira

José Luís Ganhão

Valbenfeito

Carlos Brás de 

Carvalho

Amoreira

Joaquim Gomes 

Ribeiro

Gaeiras

Joaquim Ramos 

Júnior

Gaeiras

José Joaquim 

Casadinho

Gaeiras

José Gregório

Gaeiras

Francisco Antunes 

Felix Junior

Gaeiras

José Duarte

Gaeiras

Joaquim José Pereira

Gaeiras

José Pedro

Óbidos

Carlos Augusto 

Martins Seabra

Óbidos / São Pedro

Benjamim  dos Santos

Óbidos

Luís Lobo Garcia

Óbidos

António Plácido

Óbidos

Adolfo dos Santos

Óbidos

Francisco Paulo

Óbidos

Manuel Custódio

Óbidos

Francisco de Almeida

Óbidos

Cândido Alberto 

Monteiro

Óbidos

Joaquim de Castro

Óbidos

José Valentim

Óbidos

Manuel de Oliveira 

Júnior

Óbidos

Gabriel Rodrigues

Óbidos

José de Sousa

Carregal

 José dos Santos

Carregal

Inácio Pedro

Trás do Outeiro

Eduardo Valeriano

Trás do Outeiro

António Feliciano

Óbidos

Sebastião Antunes 

Félix

Arelho

João Raimundo

Usseira

Lázaro Luís da Silva

Pinhal

António Capucho

Bairro

Faustino Gregório

Bairro

Alfredo Luís Figueira

Óbidos

Manuel Amaral

Óbidos

Júlio Pereira

Óbidos

Francisco Gregório de 

Castro

Óbidos

Amaro de Oliveira

Óbidos

António Alves

Óbidos

Joaquim Ferreira

Óbidos

Francisco Gabriel 

Marques

Óbidos

Mário Rodrigues da 

Silva

Óbidos

Francisco Jerónimo

Usseira

João Madeira

Valbenfeito

António Marques 

Neto

Amoreira

Francisco Leitão 

Ferreira

Amoreira

Henrique Paulo  

Amoreira

Joaquim Mariano

Amoreira

João Pascácio

Amoreira

José Eleutério

Amoreira

Joaquim Duque

Vau

Joaquim Miguel

Vau

Floriano Félix

Vau

Aurélio Rosa

Olho Marinho

Joaquim Mineiro

Olho Marinho

Francisco Almeida 

Júnior

Olho Marinho

Francisco Vicente

Olho Marinho

Manuel António 

Tiago

Olho Marinho

Joaquim de Carvalho

Olho Marinho

Augusto Gonçalves

Olho Marinho

Manuel Moita

Olho Marinho

Feliciano Gomes Rosa

Sobral da Lagoa

Raul Duque

Sobral da Lagoa

Ilídio do Rosário 

Mendonça

Sobral da Lagoa

Mateus dos Ramos

Sobral da Lagoa
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{ OBRAS }

A-DOS-NEGROS 
Requalificação da estrada da Sancheira Pequena, com a colocação de um novo tapete de 

alcatrão e valetas em cimento, trabalhos acompanhados pelo presidente da Câmara e 
vereador do pelouro.

A-DOS-NEGROS 
Requalificação do troço a estrada principal em A-dos-Negros,

ao abrigo do protocolo de execução.

A-DOS-NEGROS 
A estrada da Sancheira Pequena com sinalização horizontal e a obra concluída.

A-DOS-NEGROS 
Alcatroamento da Estrada da Sancheira.

A-DOS-NEGROS 
Manutenção e reparação de caminhos rurais na área da Freguesia,  os equipamentos 

cedidos pelo Município, organização e distribuição dos trabalhos pela Junta de Freguesia.

AMOREIRA
Substituição do terreno nas zona dos covais e requalificação do cemitério da Freguesia, 

obra da Junta, com a colaboração do Município, ao abrigo do protocolo de execução.

A-DOS
-NEGROS 

AMOREIRA
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{ OBRAS }

A-DOS-NEGROS 
Alcatroamento no centro da Amoreira.

A-DOS-NEGROS 
Alteração à rede elétrica e de comunicações, no centro da Vila de Gaeiras, para uma 

melhor eficiência e segurança. 

A-DOS-NEGROS 
Alcatroamento da estrada das Favacas e colocação de sinalização vertical e horizontal.

A-DOS-NEGROS 
Construção de coletor de esgostos na Travessa da Paraventa.

A-DOS-NEGROS 
Reparação de caminhos rurais na área da Freguesia, com o acompanhamento do 

presidente da Junta de Freguesia.

A-DOS-NEGROS 
Alargamento da Rua da Ermida, sendo um dos desejos mais antigos da população 

Gairense, finalmente está concluído.

AMOREIRA
Colocação de massas asfaltas em diversos locais da Freguesia,

com a colaboração da Junta.   

GAEIRAS
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{ OBRAS }

A-DOS-NEGROS 
Prolongamento do coletor pluvial na Estrada da Arieira, com a colaboração da Junta de 

Freguesia ao abrigo do acordo de execução.

A-DOS-NEGROS 
Requalificação do troço norte da Rua Principal do Olho Marinho.     

A-DOS-NEGROS 
Acompanhamento do presidente da Junta e técnicos do Município na requalificação do 

troço norte da Rua Principal do Olho Marinho.

A-DOS-NEGROS 
Colocação de colunas de iluminação pública na zona do convento S. Miguel.

A-DOS-NEGROS 
Limpeza de taludes em toda a área da Freguesia com o corta caniços, trabalho orientado 

pela Junta, ao abrigo do acordo de execução. 

AMOREIRA
 Manutenção e reparação de caminhos rurais na área da Freguesia, com a colaboração da 

Junta de Freguesia, ao abrigo do acordo de execução.

OLHO
MARINHO

SANTA MARIA,
SÃO PEDRO
E SOBRAL
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{ OBRAS }

A-DOS-NEGROS 
Limpeza de valetas e taludes na área da Freguesia, ao abrigo do acordo de execução.

A-DOS-NEGROS 
Conclusão do saneamento no Novo Mundo (A-da-Gorda).

A-DOS-NEGROS 
Manutenção e caiação do Cruzeiro da Memória.

A-DOS-NEGROS 
Conclusão do alcatroamento na estrada dos Casais Brancos.

A-DOS-NEGROS 
 Reparação de telhados  e caiação dos edifícios Municipais, na Vila de Óbidos.

A-DOS-NEGROS 
Reparação de diversos caminhos rurais na área da Freguesia, com a organização destes 

trabalhos pela Junta, ao abrigo do acordo de execução.

AMOREIRA
 Limpeza e construção de linhas de água junto a diversas estradas municipais,

na área da Freguesia. 

AMOREIRA
Reparação e manutenção de abrigos de passageiros, em diversos locais da Freguesia.
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{ OBRAS }

A-DOS-NEGROS 
Construção da rede de esgotos na Rua Manuel Teotónio.

A-DOS-NEGROS 
Alcatroamento da Rua Manuel Teotónio.

A-DOS-NEGROS 
Manutenção e reparação de caminhos rurais na área da Freguesia, com a colaboração da 

Junta de Freguesia, ao abrigo do acordo de execução.

A-DOS-NEGROS 
Construção de passadeiras e colocação e sinalização de trânsito na área da freguesia.

A-DOS-NEGROS 
Alcatroamento da rua Manuel Teotónio, do lado da Usseira.

A-DOS-NEGROS 
Limpeza de taludes em toda a área da Freguesia com o corta caniços, trabalho orientado 

pela Junta, ao abrigo do acordo de execução. 

USSEIRA 

VAU
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{ OBRAS }

AMOREIRA
O Município de Óbidos em conjunto com o Município das Caldas, na reabertura 

da aberta da Lagoa, depois de solicitado pelos mariscadores, estes trabalhos foram 
acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal. 

A-DOS-NEGROS 
Conclusão da requalificação e alargamento da estrada dos Barreiros, sempre com o 

acompanhamento dos encarregados do Município.

A-DOS-NEGROS 
Requalificação da zona envolvente da Igreja, obras financiada pelo Município,

executada pela Junta de Freguesia.   

A-DOS-NEGROS 
Construção do Parque Sénior, com o acompanhamento do vereador do pelouro.

A-DOS-NEGROS 
Requalificação e reparação da estrada do Bom Sucesso e zonas envolventes,

onde foram colocadas mais de 200 toneladas de alcatrão.

A-DOS-NEGROS 
 Acompanhamento dos trabalhos de reabertura da aberta da Lagoa. 

A-DOS-NEGROS 
Construção do Parque Senior. 

A-DOS-NEGROS 
Limpeza das margens do rio Real, com o corte dos salgueiros, trabalho acompanhado 

pela junta de Freguesia e executado ao abrigo do acordo de execução.
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QUE TIPO DE FUNÇÃO DESEMPENHA NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS?

{ Alexandra Queiroz - 35 anos } 
Sou assistente operacional. Estou no serviço 
de limpeza urbana e edifícios municipais. 
Asseguro a limpeza e conservação das 
várias instalações e apoio, igualmente, as 
montagens e desmontagens das várias 
exposições da Rede Municipal de Museus e 
Galerias. Para além disso, auxilio as cargas 
e descargas de materiais de limpeza e na 
sua distribuição e arrumação nas várias 
instalações da Câmara Municipal.

{ Edgar Libório - 29 Anos }
Sou Técnico de Som e Imagem e desempenho 
funções como fotógrafo no Gabinete de 
Comunicação e Imagem. 

DE TODAS AS AÇÕES QUE O MUNICÍPIO 
TEM REALIZADO, O QUE DESTACA?
{ Alexandra Queiroz } Destaco a aposta na 
Educação e na modernização das escolas 
do concelho e, também, a realização de 
eventos que vieram dar reconhecimento a 
nível internacional a Óbidos, trazendo mais 
visitantes à vila. 

{ Edgar Libório } O FOLIO, um evento 
novo, que trouxe para Óbidos pessoas que 
habitualmente não frequentavam os eventos 
temáticos. Assim puderam descobrir a Vila e 
os seus vários espaços através da literatura.

QUE SUGESTÃO GOSTAVA DE FAZER À 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS?

{ Alexandra Queiroz } Que continuem 
a promover Óbidos, não só através dos 
eventos, mas também de forma a que 
as empresas quev se queiram fixar no 
concelho, o possam fazer, de modo a criar 
mais oportunidades de emprego na região.

{ Edgar Libório } Gostaria que voltassem a 
existir apoios à micro geração de energia 
no concelho. Foi algo que surgiu há alguns 
anos e que teve bastante sucesso e muitas 
vantagens para os munícipes.

{ QUEM É QUEM }

EDGAR
LIBÓRIO

ALEXANDRA
QUEIROZ



39
RIO-Revista Informativa de Óbidos

#48  JAN.MAR. 2016

 CONTACTOS ÚTEIS

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

GNR
T. 262 959 149 / 262 955 000

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. 939 430 734

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

 ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO EXECUTIVO

PRESIDENTE DA CÂMARA
Humberto Marques

VEREADORES
Pedro Félix
Celeste Afonso
José Pereira

CHEFE DE GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
Ricardo Capinha

ADJUNTO DO PRESIDENTE
Rui Vargas

SECRETÁRIOS
Cláudio Rodrigues
Sérgio Félix

TERÇAS-FEIRAS
09h00/13h00 - 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. 262 955 563
F. 262 950 501
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

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

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
T. 262 955 557
F. 262 955 524
arquivohist@cm-obidos.pt

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
T. 262 955 556
biblioteca@cm-obidos.pt

REDE DE MUSEUS E GALERIAS
T. 262 959 527
galerias@cm-obidos.pt
museu.municipal@cm-obidos.pt

LOJA DE ÓBIDOS
T. 262 955 500
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
bruno.tomas@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. 262 950 194
obidos.com@obidos.com.pt

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

{ CONTACTOS }

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

 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 95 060
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.jfsmariapedrosobral.pt

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

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



31 MAR. A 25 ABR.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHOCOLATE DE ÓBIDOS
CERCA DO CASTELO
Aberto de sexta a domingo, das 10h00 às 20h00

(31 de março, 14h00 às 20h00 / 25 de abril, 10h00 às 20h00) 

O Festival de Chocolate de Óbidos traz, este ano, uma edição 

com sabores refrescantes inspirados na pureza da água. Numa 

incursão sobre o território, a Lagoa de Óbidos toma vida em 

chocolate para surpreender os visitantes e alia-se às novidades 

no mundo, onde o cacau é ingrediente obrigatório, trazendo 

a mais uma edição mil e uma formas de degustar, trabalhar e 

apresentar esta iguaria, regressando ainda às suas origens de 

fusão de cacau e água como bebida de eleição.

Entre chocolate amargo, branco ou de leite, em estado sólido 

ou líquido, venha deliciar-se na 14ª edição do Festival mais 

saboroso que encontrará!

14 JUL. A 07 AGO.
MERCADO MEDIEVAL DE ÓBIDOS
CERCA DO CASTELO

ESCLARECIMENTO 
Considerando as informações que circulam e as dúvi-
das que nos têm endereçado relativamente ao paga-
mento das taxas de recursos hídricos, vem o Município 
esclarecer o seguinte: 

A Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro, que revogou 
os Decretos de Lei nº45/94 e nº46/94, de 22 de Fe-
vereiro, que tem por objectivo primordial a gestão sus-
tentável das águas e a sua protecção, designada por Lei 
da Água, exige, como estipula o artigo 56º do referido 
diploma, a existência de um título de utilização. Com 
isso, o pagamento da taxa de recursos hídricos referido 
no Decreto de Lei 97/2008, de 11 de Junho, em nada 
se relaciona com o aproveitamento hidroagrícola das 
baixas de Óbidos. 

Já no que respeita ao aproveitamento hidroagrícola das 
Baixas de Óbidos, foi no passado dia 29 de Fevereiro 
assinado o auto de consignação e homologação da obra 
da estação elevatória da rede de rega das baixas de 
Óbidos, obra que permite concluir a rede de rega e be-
neficiar 1200 hectares de terrenos, servindo cerca de 
1000 agricultores.

17 JUL. A 29 JUL.
XXI SEMANA INTERNACIONAL DE PIANO DE ÓBIDOS
AUDITÓRIO DA CASA DA MÚSICA

13 MAR. A 20 NOV.
TEMPORADA DE MÚSICA 2016
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
SANTUÁRIO DO SENHOR DA PEDRA

Ravel, Villa-Lobos, Beethoven
8 ABRIL - 21H00
De Vivaldi a Mozart
20 MAIO - 21H00
De Vivaldi a Mozart (1)
2 JULHO - 21H00
De Vivaldi a Mozart (2)
22 SETEMBRO- 21H00
Mozart, concerto, sinfonia
20 NOVEMBRO - 17H00


