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{ EDITORIAL }{ EDITAL DE DELIBERAÇÕES }

}  2 DE MAIO 2014
Foi por unanimidade aprovada a ata n.º 8, respeitante à reunião 
do dia 21 de Abril de 2014. O executivo municipal tomou co-
nhecimento da 12ª Modificação ao Orçamento da Despesa para 
2014. Foi por unanimidade deliberado não exercer o direito de 
preferência na venda de imóvel sito em Óbidos, na Rua Josefa 
de Óbidos, nº 5 e 7, pelo valor de 55.000€. O elenco camarário 
aprovou, por unanimidade, a revisão de preços, no período de 
julho a setembro de 2013, da “Prestação de serviços de reco-
lha e transporte de RSU no concelho de Óbidos, com a duração 
de 8 anos”.A Câmara, por unanimidade, deliberou manifestar 
a intenção de indeferir o pedido de Rui Pedro Ferreira Duar-
te Nunes, de indemnização por danos causados em viatura 
numa tampa de caixa de visita existente na Estrada Nacional 
8 - Caxinas, em virtude de não ter sido demonstrado o nexo de 
causalidade adequada entre o facto e o dano. Mais foi delibera-
do, nos termos do art.º 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, conceder audiência prévia ao interessado. Por 
unanimidade, foi emitido parecer prévio favorável à proposta 
de prestação de serviços - «Emissão de faturas dos serviços de 
águas e saneamento e do programa “Crescer Melhor”». Por una-
nimidade, foi aprovada definitivamente a proposta de atribui-
ção de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior – 2013-
14. A Câmara, por unanimidade, aprovou o contrato-programa 
de financiamento do “Programa de generalização de forneci-
mento de refeições escolares aos alunos do 1º ciclo, para o ano 
letivo 2013/2014”. Por unanimidade e a pedido Maria Susana 
Madeira Falcão Bastos, o elenco camarário prorrogou o prazo 
até ao dia 2 de maio de 2014 para esta apresentar garantia ban-
cária referente ao contrato de concessão de equipamento mu-
nicipal com funções de apoio de praia. O executivo municipal, 
por maioria, aprovou a proposta da Óbidos Criativa de venda 
de lotes de terreno ao Município de Óbidos.
} 21 DE ABRIL 2014
Foi por unanimidade aprovada a ata n.º 7, respeitante à reunião 
do dia 4 de Abril de 2014.Por maioria, foi aprovado o inventá-
rio/2013 de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e 
respetiva avaliação. Mais foi deliberado remeter à Assembleia 
Municipal para aprovação. Por maioria, foram aprovados os 
documentos de Prestação de Contas do Município de Óbidos, 
relativas ao ano de 2013. Mais foi deliberado remeter os mes-
mos documentos para aprovação da Assembleia Municipal. O 
executivo municipal tomou conhecimento do Relatório e Con-
tas 2013 da Óbidos Criativa, E.M. O elenco camarário aprovou, 
por unanimidade, a proposta de alteração do conteúdo funcio-
nal do posto de trabalho do Mapa de Pessoal de 2014 - carrei-
ra e categoria de Assistente Técnico afeto à SAEP. A Câmara 
deliberou ainda submeter a mesma proposta à aprovação da 
Assembleia Municipal. Foi por unanimidade aprovado o Acor-
do Coletivo de Entidade Empregadora Pública. A Câmara de-
liberou também dar conhecimento à Assembleia Municipal. 
Por unanimidade, o executivo municipal aprovou a repartição 
dos encargos plurianuais de procedimentos cuja despesa se 
distribui por mais de um ano. Mais foi deliberado submeter o 
assunto a autorização da assembleia municipal. A Câmara to-
mou conhecimento da 11ª Modificação ao Orçamento da des-
pesa 2014.O elenco camarário tomou conhecimento do estudo 
prévio referente ao projeto para a ecopista Gaeiras/Complexo 
Escolar do Alvito. Por unanimidade, foi aprovada proposta re-
lativa à empreitada do Complexo Escolar do Alvito. A Câmara, 
por unanimidade, aprovou proposta relativa à empreitada do 
Complexo Escolar do Furadouro. A Câmara, por unanimidade, 
ratificou o despacho do vice-presidente da Câmara, proferido 
no dia 11/04/2014, que declarou extinto o protocolo firmado 
com a Obitec em 30 de Janeiro de 2012. Por unanimidade, o 
elenco camarário ratificou o despacho do vice-presidente da 
Câmara, proferido no dia 11/04/2014, que declarou extinto o 
protocolo firmado com a Obitec em 17 de Maio de 2012. O exe-
cutivo municipal, por unanimidade, autorizou a devolução do 
valor pago por Tânia Luísa Querido Franco, relativo a tarifa de 
saneamento, por inexistência de coletor público. Foi por una-
nimidade ratificado o despacho do vice-presidente da Câmara, 
proferido a 17 de março de 2014, que autorizou a certificação 
nos termos do nº 2 do artigo 49º do RJUE da pretensão de Mon-
terg - Construções, S.A., para celebração de negócio jurídico na 
transmissão do imóvel construído no lote 45 do loteamento 
Arcos de Santa Iria, titulado pelo alvará nº 3/07. Foi por una-
nimidade ratificado o despacho do vice-presidente da Câmara, 
proferido a 7 de abril de 2014, que autorizou a certificação nos 
termos do nº 2 do artigo 49º do RJUE da pretensão de Manuel 
Reis Barbosa, para celebração de negócio jurídico na transmis-
são dos imóveis construídos nas frações A e B do lote 8 do lote-
amento 307 - Zona Industrial da Ponte Seca.
} 4 DE ABRIL 2014
Foi por maioria aprovada a ata n.º 6, respeitante à reunião 
do dia 21 de Março de 2014.A Câmara tomou conhecimento 

da 9.ª Modificação ao Orçamento da Despesa e PAM 2014. O 
executivo municipal tomou conhecimento da 10.ª Modificação 
ao Orçamento da Despesa de 2014. O elenco camarário tomou 
conhecimento da celebração do contrato de comodato com a 
Associação de Jovens Voluntários de Gaeiras, para cedência, 
a título gratuito, do edifício da antiga Escola Primária de Gaei-
ras (escola velha), para sede da associação e para que nele se 
possam desenvolver projetos de cariz sociocultural, atividades 
que promovam o desenvolvimento da comunidade jovem e a 
sua interligação com o território. Foi por unanimidade apro-
vado o “Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 
2014/2015”. Por unanimidade e nos termos do previsto no arti-
go 4.º da Portaria n.º 53/2014, de 3 de março, a Câmara emitiu 
parecer genérico favorável à celebração de contratos de presta-
ções de serviços de valor inferior a 5.000,00€. Na sequência do 
pedido do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF) de parecer para autorização prévia de rearborização, o 
executivo municipal, por unanimidade e em face do parecer 
técnico, deliberou que na circunstância de o prédio se situar 
em REN e por se tratar de uma área inserida numa zona ob-
jeto de uma alteração parcial do PDM de Óbidos-Bom Sucesso, 
deve ser a CCDR a pronunciar-se sobre estes dois aspetos, a 
fim de ser verificada a possibilidade rearborização. A Câmara, 
por unanimidade, deliberou que António Ferreira Nunes deve 
requerer ao ICNF a autorização para a plantação de eucalip-
tos em Cedouras - Olho Marinho. Todavia, atendendo a que 
a parcela se insere em área de RAN e outras áreas agrícolas, 
será de emitir parecer desfavorável à pretensão, uma vez que 
o PDM de Óbidos não permite a plantação de espécies de rá-
pido crescimento em solos com esta classificação. A Câmara, 
por unanimidade, deliberou que António Ferreira Nunes deve 
requerer ao ICNF a autorização para a plantação de eucaliptos 
em Talhos da Quinta de Cima - Olho Marinho. Todavia, aten-
dendo a que a parcela se insere em área de RAN, será de emitir 
parecer desfavorável à pretensão, uma vez que o PDM de Óbi-
dos não permite a plantação de espécies de rápido crescimento 
em solos com esta classificação. A Câmara, por unanimidade, 
deliberou que António Ferreira Nunes deve requerer ao ICNF 
a autorização para a plantação de eucaliptos em Perna de Pau 
- Olho Marinho. Todavia, atendendo a que a parcela se insere 
em área de REN - Reserva Ecológica Nacional, será de emitir 
parecer desfavorável à pretensão, uma vez que o PDM de Óbi-
dos não permite a plantação de espécies de rápido crescimento 
em solos com esta classificação. Por unanimidade, o elenco ca-
marário aprovou a proposta de abertura de procedimento con-
cursal de recrutamento para cargo de Dirigente Intermédio de 
3º grau da Subdivisão de Recursos Humanos. Mais deliberou, 
nos termos previstos no n.º 1 do artigo 13º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, remeter à assembleia municipal para aprovação 
da proposta de composição do júri para a instrução do procedi-
mento. O executivo municipal, por unanimidade, emitiu pare-
cer prévio vinculativo favorável à «Aquisição de serviços para 
viagens e estadia a Copenhaga». Foi por unanimidade ratificado 
o despacho do presidente da câmara, proferido em 28-03-2014, 
que autorizou a prorrogação da cedência por interesse público 
da colaboradora Vanessa Rolim, para desempenhar funções 
afetas ao serviço do Gabinete de Inserção Profissional.
} 21 DE MARÇO 2014
Foi por maioria aprovada a ata n.º 5, respeitante à reunião do 
dia 7 de Março de 2014. A Câmara tomou conhecimento da 7ª 
Modificação ao Orçamento e PAM 2014. O executivo munici-
pal tomou conhecimento da 8ª Modificação ao Orçamento da 
Despesa 2014. Foi por unanimidade autorizada a deslocação 
a Hellerup de professores em representação do município de 
Óbidos, no âmbito da Parceria Comenius Regio. O elenco ca-
marário aprovou, por unanimidade, o acolhimento de um 
estagiário em formação em contexto de trabalho, na área da 
gestão e programação de sistemas informáticos. Por unanimi-
dade, a Câmara aceitou duas pessoas para efetuarem trabalho 
a favor da comunidade, ao abrigo do protocolo celebrado com a 
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O executivo 
municipal, por unanimidade, aceitou uma pessoa para efetuar 
trabalho a favor da comunidade, ao abrigo do protocolo cele-
brado com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. 
A Câmara, por unanimidade, emitiu parecer prévio favorável à 
proposta de «Prestação de Serviços para Apoio Científico e Téc-
nico à Conceção e Lançamento da Escola Municipal de Óbidos». 
Por unanimidade, o elenco camarário, mantendo o interesse na 
conclusão da empreitada de “Requalificação da Escola Básica e 
Secundária Josefa de Óbidos “, aprovou o plano de trabalhos e 
cronograma financeiro ajustado à data de 19 de Maio de 2014, 
data proposta pelo empreiteiro para a conclusão da obra. Mais 
deliberou, também por unanimidade, ao abrigo do previsto no 
n.º 1 do artigo 325º do CCP, notificar novamente o empreiteiro 
para concluir a obra até à referida data, concedendo-lhe para o 
efeito o respetivo prazo adicional. O executivo municipal, por 

unanimidade, aceitou os motivos alegados pela adjudicatária 
do «Fornecimento de energia elétrica para as instalações ali-
mentadas em MT, BTE, BTN e iluminação pública do Município 
de Óbidos», pela não submissão dos documentos de habilitação 
no prazo estabelecido para o efeito, por entender que foi uma 
falta não imputável ao adjudicatário. Deliberou também con-
siderar entregues os documentos que habilitam à celebração 
do respetivo contrato. Foi por maioria aprovado o proposto na 
informação referente à empreitada «Reabilitação da igreja de 
Nossa Senhora do Carmo para instalação de auditório, com ela-
boração do projeto de execução», instruída com os elementos 
que, nos termos do n.º 1 do artigo 376.º do CCP, devem susten-
tar a ordem de execução dos trabalhos de suprimento de er-
ros e omissões a notificar ao empreiteiro, designadamente, a 
elaboração de alteração ao projeto de execução, com exclusiva 
incidência nas soluções que se revelam incompatíveis/desade-
quadas às condições do local que agora se conhecem, tendo em 
conta que a elaboração do projeto de execução constitui uma 
obrigação contratual do empreiteiro. O elenco camarário apro-
vou, por unanimidade, a proposta de protocolo de cooperação 
a estabelecer entre o Município de Óbidos e Wattcare - Tech-
nologies, Lda., que visa a implementação de um projeto piloto 
na área do município de uma solução de recolha de registos de 
leituras de consumos de água de forma automática e de efeti-
vação de corte e reposição remotos do fornecimento de água 
aos consumidores. Por unanimidade, a Câmara aprovou a pro-
posta de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino 
superior – ano letivo 2013-14. Mais deliberou notificar todos 
os candidatos para, querendo, se pronunciarem antes de ser 
tomada a decisão final, nos termos do disposto nos artigos 100º 
e 101º do CPA. A Câmara, por unanimidade e nos termos da 
alínea d) do nº 3 do artigo 71º do RJUE, deliberou manifestar a 
intenção de declarar a caducidade da admissão da comunicação 
prévia em nome de Madeira & Sales - Sociedade de Constru-
ções, Lda., para conclusão de obra inacabada (moradia, muros e 
piscina) no lote nº 16 da Urbanização Moinho da Praia, fregue-
sia de Amoreira, por a obra não ter sido concluída dentro do 
prazo proposto. Mais foi deliberado conceder audiência prévia 
ao interessado, ao abrigo do previsto no artigo 101º do CPA. Por 
unanimidade e nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 71º 
do RJUE, o elenco camarário deliberou manifestar a intenção 
de declarar a caducidade da admissão da comunicação prévia, 
em nome de Edward Russell, para construção de moradia para 
fins turísticos no lote nº 322 do Empreendimento Turístico do 
Bom Sucesso, por a obra não ter sido concluída dentro do prazo 
proposto. Foi também deliberado conceder audiência prévia ao 
interessado, ao abrigo do previsto no artigo 101º do CPA. Após 
audiência de interessado a José Diogo Marques Amaral, sem 
que este se tenha pronunciado sobre o teor da deliberação ca-
marária onde foi manifestada a intenção de caducar a licença 
para construção de telheiro na Rua Principal – Olho Marinho, 
por unanimidade e nos termos do nº 2 do artigo 71º do RJUE, 
a Câmara deliberou caducar definitivamente a dita licença, por 
não ter sido requerida a emissão do alvará de obras. Esgotado 
o prazo concedido a José da Silva Santos sem que este se tenha 
pronunciado no âmbito da audiência de interessado sobre o 
teor da deliberação camarária onde foi manifestada a intenção 
de caducar a licença de construção de muro de vedação, em 
Ponte Seca, freguesia de Gaeiras, nos termos do nº 2 do artigo 
71º do RJUE, o executivo municipal, por unanimidade, caducou 
definitivamente a citada licença, por não ter sido requerida a 
emissão do alvará de obras. Por unanimidade e nos termos da 
alínea d) do nº 3 do artigo 71º do RJUE, a Câmara deliberou 
manifestar a intenção de declarar a caducidade da admissão 
da comunicação prévia para construção de moradia para fins 
turísticos, em nome de Paula Diaz Caneja Rodriguez, por a obra 
sita no lote nº 221 do Empreendimento Turístico do Bom Su-
cesso, freguesia de Vau, não ter sido concluída dentro do prazo 
proposto. Mais foi deliberado conceder audiência prévia à in-
teressada, ao abrigo do previsto no artigo 101º do CPA. Após 
notificação a Capinha Construções, Lda. do teor da deliberação 
camarária onde foi manifestada a intenção de caducar a licença 
para construção de habitação coletiva (11 frações) em condomí-
nio fechado, em Fonte Santa - A dos Negros, verificou-se que 
não foi apresentada pronúncia, pelo que, nos termos do nº 2 
do artigo 71º do RJUE, por unanimidade, a Câmara caducou 
definitivamente a licença, por não ter sido requerida a emissão 
do alvará de obras dentro do prazo legalmente fixado para o 
efeito. Por unanimidade e nos termos da alínea d) do nº 3 do ar-
tigo 71º do RJUE, o executivo municipal deliberou manifestar a 
intenção de declarar a caducidade da admissão da comunicação 
prévia, em nome de Johannes Wilhemus Josef Maria Meyer, 
para construção de moradia para fins turísticos, no lote nº 349 
do Empreendimento Turístico do Bom Sucesso, freguesia de 
Vau, por a obra não ter sido concluída dentro do prazo propos-
to. Foi também deliberado conceder audiência prévia ao inte-
ressado, ao abrigo do previsto no artigo 101º do CPA. A Câmara
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EDUCAÇÃO – UMA PRIORIDADE

PARA UM FUTURO DE SUCESSO 
DAS NOVAS GERAÇÕES
Ao longo de mais de uma década, Óbidos tem vindo tranquilamente a construir um novo 

modelo educativo, cujo processo nunca estará concluído. Ainda antes da Carta Educativa de 
Óbidos, homologada em Outubro de 2006, a Câmara Municipal desenhou um ambicioso plano 
de reestruturação da Educação, abrangendo todos os níveis de ensino. Aproveitando o problema 
criado pelo Governo, que obrigava ao encerramento de grande número de escolas, o Município 
encontrou uma janela de oportunidade para construir algo de novo, que pudesse ajudar a 
melhorar a qualidade da educação, preparando as novas gerações para os desafios do futuro e 
por consequência a qualidade de vida das famílias de Óbidos. Esta aposta foi e continuará a ser  
determinante para atrair jovens casais para as  novas empresas que pretendíamos e pretendemos 
fixar no Concelho. Interessa realçar o ponto de partida em 2001: redução acentuada do 
número de residentes no nosso Concelho, por força do maior número de óbitos face aos novos 
nascimentos e à falta de captação de novas famílias. Porém, hoje, apesar de mantermos este 
saldo fisiológico negativo, conseguimos aumentar o número de residentes no nosso Concelho, 
fruto de muitos investimentos que fizemos, nomeadamente na área da educação e que tornaram 
o nosso território mais atrativo e apetecível para muitas jovens famílias.

A estratégia começou a ser implementada logo a partir de 2002, com o arranque do Crescer Melhor, 
que atualmente é uma referência no País, sendo seguido por muitas autarquias. Foi entretanto 
desenhada uma rede de infra-estruturas, com o envolvimento de muitas entidades, na sua maioria 
associações do Concelho, que contribuíram em muito para a rede de creches e jardins de infância 
que surgiram em todas as freguesias, apoiando de forma inequívoca as nossas famílias.

O passo seguinte foi a construção de três complexos escolares, primeiro o dos Arcos e depois os 
do Furadouro e do Alvito, cobrindo todo o território com infra-estruturas de altíssima qualidade, 
reconhecidas como das melhores do mundo, por entidades nacionais e mesmo internacionais, 
como a OCDE.

Nestes dias, encerramos o ciclo das infra-estruturas com a inauguração e abertura da nova 
Escola Secundária Josefa de Óbidos, que nos enche de orgulho. Importa lembrar que em 2001 
Óbidos nem ensino secundário tinha! Investimos nestes edifícios e na Educação mais de 25 
milhões de euros. Para alguns é muito, para mim e para a equipa da Câmara Municipal é o 
necessário. É um sonho realizado. É uma ambição tornada realidade.

Óbidos tem ainda muito para fazer mas esta é uma data memorável e que devemos comemorar 
em conjunto, enquanto comunidade, enquanto cidadãos responsáveis que não põem de lado o 
futuro das gerações. O nosso futuro depende do sucesso das novas gerações!

Tudo foi possível porque tivemos a sorte de ter pessoas que sonharam e que materializaram a 
obra. Não podemos deixar de agradecer ao anterior executivo, na pessoa do Dr. Telmo Faria, e a 
todos os autarcas de Freguesia,  a todos os técnicos da Câmara Municipal, projetistas, empreiteiros 
e sobretudo aos cidadãos que acreditaram que, mesmo num tempo difícil, os sonhos podem 
ser realizados. O Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos foi igualmente fundamental, não 
podendo deixar de salientar o importante apoio do Prof. Fernando Jorge.

Óbidos ainda podia ter ido mais longe com a abertura de uma escola superior de conservação 
e restauro, vetada no pior episódio de todo este processo. Não desistimos de prosseguir este 
caminho, continuamos a procurar fazer valer os nossos objetivos e estratégia com toda a 
comunidade. Neste momento importante, quero agradecer em nome deste executivo e do 
anterior, todo o seu apoio para consubstanciarmos o sonho, mas mais do que isso, a preparação 
do futuro em momentos particularmente difíceis.

HUMBERTO DA SILVA MARQUES
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos

{ EDITORIAL }



e a requalificação dos Jardins de Infância em simultâneo com a 
abertura de uma rede de creches, concluímos o reordenamento 
educativo do Concelho de 
Óbidos, com as obras de 
requalificação da EB2,3/S 
Josefa de Óbidos, ao abrigo do 
protocolo com o Ministério da 
Educação. 
Temos trabalhado nos últimos 
anos no estudo de muitas 
experiências focadas numa 
nova responsabilização 
das comunidades locais e 
municípios. Muitos foram os 
sistemas e práticas educativas, 
caso da Finlândia, Dinamarca, 
Suécia, Itália (Reggio Emilia), 
entre outros. Óbidos tem 
estabelecido parcerias que 
poderão facilitar este processo 
de mudança, através do trabalho 
em rede com diferentes países. 
Destacamos a nossa parceria 
com Reggio Emilia, na rede 
Clusters Criativos em Áreas de 
Baixa Densidade, do programa 
europeu Urbact II, liderada 
por Óbidos, desde 2008. Uma rede que integra como parceiros os 
municípios de Barnsley (Reino Unido), Catanzaro (Itália), Enguera 
(Espanha), Hódmezóvásarhely (Hungria), Mizil (Roménia), Reggio 
Emilia (Itália), Viareggio (Itália) e o Centro de Inteligência em Inovação 
– Inteli, de Lisboa, tornando-se na única rede do programa Urbact 
II liderada por uma entidade portuguesa. Esta parceria permitiu 
desenvolver entre 2011 e 2013, um projeto Comenius Regio, focado 
na educação e financiado pelo Programa de Aprendizagem ao Longo 
da Vida, na qual educadores e professores do agrupamento de escolas 
e técnicos de educação do Município de Óbidos, puderam conhecer 
e receber formação em Reggio Emilia, que possui um dos melhores 
modelos de educação de infância. No início de 2013, foi aprovada 
uma nova candidatura Comenius Regio, com o município de Gentofte 

A Educação é, conjuntamente com a Saúde, a mais universal e 
transversal aspiração coletiva da nossa sociedade. Políticos, cidadãos 
e associações profissionais e civis estão hoje de acordo relativamente 
ao caráter prioritário que lhe devemos atribuir. Em Óbidos temos 
procurado que todos os envolvidos assumam esta demanda e o 
pioneirismo inerente à construção de um modelo diferente. Educar 
é preparar as futuras gerações para desafios cujo conteúdo pouco 
se conhece e padrões de vida diferentes daqueles que vivemos, 
fomentando uma inteligência emocional e criativa, apostando numa 
cidadania menos dramática e mais ativa, participada, responsável 
e equilibrada de fruição cultural. Acima de tudo, a Educação 
deve projetar soluções e ensinar as nossas crianças a pensar o 
Mundo dessa forma. Vivemos uma dimensão que ultrapassou o 
deslumbramento tecnológico e que recoloca a tónica nas respostas 
às dimensões humanas. Para que isso seja possível é necessário 
reformular as ferramentas que dispomos e utilizamos.
A criatividade e inovação são conceitos fundamentais, que nem 
sempre estão integrados no modelo educativo atual. Devemos fazê-lo 
tendo em conta a formação intelectual, académica e profissional, 
juntando grandes e pequenas causas à criatividade, inovação e 
empreendedorismo. A intervenção do Município centra-se na 
construção de um modelo educativo intimamente ligado a uma 
visão de desenvolvimento económico e urbano do nosso território. 
Efetuámos um enorme investimento com a construção e gestão 
dos novos complexos escolares que abrimos em 2008 e em 2010, 
nomeadamente Arcos, Alvito e Furadouro. Estes complexos 
escolares inscreveram-se numa estratégia de reordenamento dos 
estabelecimentos de ensino existentes, encerrando o Município 
de Óbidos, desde 2004, 24 pequenas escolas, isoladas, com poucos 
alunos e sem alguns espaços que hoje parecem essenciais para o 
sucesso da relação pedagógica e comunitária, tais como a cantina, 
salas específicas, biblioteca ou ginásio. De facto, a proliferação de 
estabelecimentos de ensino que decorreu no Estado Novo, culminou 
num problema de inadequação da rede escolar às exigências do 
ensino de hoje e do futuro. 
Esta visão estratégica do sistema educativo foi reconhecida por 
uma das mais prestigiantes organizações internacionais – OCDE 
(Organization for Economic Co-operation and Development) que 
incluirá o Complexo dos Arcos na próxima edição do seu compêndio 
sobre as melhores escolas do mundo. Com estes novos equipamentos 

{ DESTAQUE }
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EDUCAÇÃO CRIATIVA – O QUE É?

{RECONVERSÃO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DE CASAIS BRANCOS NO 
BICHINHO DE CONTO - LIVRARIA INFANTIL E DA QUINTA DA MARQUESA NA 

UNIDADE DA INCUBADORA ABC (PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS}

{COMPLEXO ESCOLAR DOS ARCOS}
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Deste conceito inovador de educação, realçamos quatro princípios 

orientadores da nossa política educativa:

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
Face a uma evidente necessidade de imprimir no tempo e no 

espaço um novo modelo de educação, capaz de motivar, estimular, 

acolher e integrar a sociedade no seio da comunidade educativa, 

pretende se uma clara aposta na implementação de projetos 

inovadores. Estes projetos permitem o contacto com diferentes 

formas de expressão que, quando aliados à criatividade, 

proporcionam uma sociedade robusta, criteriosa, criativa e 

empreendedora. Foi já neste sentido que houve o lançamento 

experimental do programa “Descobre o teu talento” e, em 2009, do 

programa Educação Criativa, assente numa nova metodologia de 

ensino/aprendizagem a partir das artes e da literatura aplicada às 

mais diversas áreas de saber ou a promoção das novas tecnologias 

na educação.

O projeto “Educação pelas Artes e pela Leitura” (2009-2010) visa 

recorrer às várias manifestações das artes bem como acolher 

todas as profissões e as diferentes áreas de ensino, tornando a 

proposta dinâmica e interdisciplinar, com o objetivo de tornar 

o ensino mais lúdico, orgânico, criativo, inovador e necessário. 

Este projeto tem a ambição de cuidar das memórias, trabalhando 

através da forma a função do ensino e da organização da 

velocidade das intenções, respeitando as personalidades de 

cada ser humano que faz parte do sistema educativo, através 

do contacto com criativos de diferentes áreas: Escrita, Leitura 

(narração, poesia, conto), Ilustração, Pintura, Escultura, Música, 

Teatro, Cinema, Dança, Performance/Instalação, Multimédia, 

Psicologia, Filosofia, Educação, Química/Física, entre outras.

Com uma aposta na contratação e formação de animadores/

mediadores educativos que desempenham funções em diversos 

tempos letivos e de enriquecimento curricular, o Município 

de Óbidos implementa, no âmbito dos projetos anteriormente 

referidos a Fábrica da Criatividade que surgiu em 2011, como um 

programa de intervenção educativa, cultural e comunitária e com 

a proposta de desenvolvimento de projetos-ação que decorrem por 

um período de 2 anos letivos. Entre 2011 e 2013, foi desenvolvido 

o projeto-ação Identidade 1.0, com o objetivo de construir e 

divulgar a nossa identidade educativa. Foram assim criados alguns 

projetos inovadores, como o Ateliê Criativo ou o Óbidos Anima 

e encontrámos parceiros estratégicos, como Reggio Emilia e a 

Fundação Calouste Gulbenkian, que apoiaram a concretização e 

divulgação destas ideias. Desde 2011, Óbidos foi convidado para 

partilhar este programa em diversos congressos científicos e em 

2013, a Comissão Europeia reconhece o trabalho desenvolvido 

pela Fábrica da Criatividade, convidando o município a participar 

numa conferência na Lituânia para a apresentação dos resultados  

do projeto desenvolvido com Reggio Emilia. Em setembro de 

2013, foi apresentado o novo projeto-ação, Identidade 2.0,  

associando o Story Centre. Pretende-se que o Story Centre seja 

um espaço cultural, de construção de significados locais e de 

desenvolvimento comunitário. Óbidos recebe anualmente cerca 

de 2 milhões de visitantes que, atraídos pelos seus encantos, 

(Dinamarca), a escola de Hellerup, a Microsoft Denmark e a Fundação 
Gulbenkian. Esta nova candidatura, com o título “pedagogical 
practices in contexts of participation and creativity”, centra-se em 
três áreas: formação de professores nos diferentes estilos de ensino-
aprendizagem, nova abordagem de organização dos professores e dos 
alunos e articulação da criatividade e das tecnologias na educação.
O trabalho em rede e o posicionamento internacional de Óbidos têm 
sido fundamentais para o desenvolvimento de outras medidas e 
equipamentos, como são os casos do Parque Tecnológico ou do conceito 
de incubação, denominado ABC, que são uma parte do vasto programa 
“Óbidos Criativa”, onde Conhecimento e Educação constituem a base 
fundamental. Com este programa estamos a criar políticas ativas que 
aumentem as capacidades de pensar, questionar, projetar, de executar 
e empreender. Óbidos enquanto plataforma de talento, apresenta 
projetos como as habitações criativas, o Parque Tecnológico, o ABC   a 
incubadora de empresas no Convento de São Miguel das Gaeiras, o 
Espaço Ó, o SPIN Lab, os Armazéns da EPAC, para além de uma agenda 
com novos eventos, mais direcionados para esta área.

{COMPLEXO ESCOLAR DO ALVITO} {COMPLEXO ESCOLAR DO FURADOURO}
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percorrem ruas, becos e calçadas, para testemunharem os mais 

belos espaços desta Vila. Mas Óbidos é muito mais do que a Vila, 

o Mar, a Lagoa e a Terra. Pretendemos criar um espaço vivo e 

criativo, centrado nas pessoas e que transmita o que Óbidos o 

que foi no passado, o que é hoje e o que pretende ser no futuro. 

Educadores, professores e animadores estão a construir os 

primeiros conteúdos para este projeto, com a colaboração de 

associações locais e de pessoas que vivem ou trabalham em 

Óbidos e que trazem novos desafios para este espaço.

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO CENTRADA NO ALUNO
De modo a adequar um modelo de educação às necessidades 

da sociedade do futuro, as escolas deverão envolver os alunos 

de tal forma que os tornem arquitetos do seu próprio processo 

de aprendizagem. O novo modelo de educação irá privilegiar a 

individualidade do aluno, permitindo observar as suas vocações 

e competências, atribuindo-lhe um papel ativo e participativo no 

desenvolvimento das diversas ações da Comunidade Educativa, 

preparando-os para uma melhor integração social.

INTERVENÇÃO PARTILHADA/ESPECIALIZADA
Como instrumento de ensino/aprendizagem, o novo modelo 

de educação continua a preconizar uma construção aberta e 

participada, onde todos os atores da Comunidade Educativa 

(pais, professores, empresas, associações, entre outros parceiros) 

assumem um papel determinante. Para o efeito foi criado um 

grupo de inovação que permite agregar num espaço comum, 

especialistas de diferentes áreas de intervenção, assim como 

acolher de outros polos de conhecimento, como sejam Unidades 

de investigação e desenvolvimento tecnológico e Universidades. 

Um fator fundamental para o sucesso do novo modelo de 

educação reside na formação especializada do corpo docente, 

assegurada pelo grupo de inovação, permitindo desenvolver 

processos de investigação/ação e o reforço das fórmulas de equipa 

multidisciplinar no processo educativo.

ESCOLA COMUNITÁRIA/INTEGRAÇÃO SOCIAL
Um outro princípio é o de garantir no projeto educativo a 

integração social. Primeiro do aluno, dando-lhe conhecimentos 

e competências, mas também integrando-o na sua comunidade, 

reforçando a cidadania e a sua interação com os outros. Para 

além do aluno, também a  comunidade deve participar mais 

na escola, transformando por isso os complexos escolares em 

verdadeiros centros sociais comunitários, podendo ser utilizados 

por toda a população em horário não letivo, incrementando o uso 

dos equipamentos desportivos e culturais, por exemplo, ou dos 

serviços de saúde que a nova escola está a trazer para Óbidos, 

ao apostar na saúde oral, nutrição, ou na introdução de mais 

psicólogos no processo educativo.

Tendo em conta que o atual modelo educativo se centra numa 

avaliação inócua da(s) capacidade(s) do aluno e é construído 

numa crença redutora e inoperável da existência de um aluno 

médio ou, conceptualizando, uma capacidade média e mesurável 

entre a infinita diversidade de alunos que preenchem as escolas 

desde sempre, parece evidente a necessidade e urgência de uma 

reestruturação do(s) sistema(s) de ensino. O modelo educativo 

delineado, deliberado e posicionado impositivamente pelo 

Ministério da Educação em todas as escolas tem uma deficiência 

evidente no que toca a responder qualitativamente a qualquer 

realidade individual concreta que se registe no terreno. Sendo 

Óbidos uma realidade territorial relativamente pequena (do ponto 

de vista populacional) e que baseia o seu tecido económico/social 

num posicionamento maioritariamente rural com um contraste 

intrinsecamente urbano e contemporâneo assente na criatividade, 

tornou-se inevitável a intenção de considerar uma gestão 

participada e participativa de um modelo educativo municipal. 

Assim, e depois de construir um parque escolar de excelência, com 

edifícios inclusivamente referidos como exemplo de qualidade no 

compêndio da OCDE, chegou o momento de melhorar as condições 

de aprendizagem para todos. Baseado numa perspetiva territorial 

conscienciosa e inclusiva, este modelo centra-se no aluno e 

nas suas necessidades específicas e não apenas na suposição 

considerada relevante por uma entidade distante e meramente 
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deliberativa. Comunicar diretamente com a comunidade numa 

perspetiva de inclusão e apropriação do aluno e das práticas 

pedagógicas é a forma que parece mais relevante e operacional 

tendo em conta a proximidade possível de uma Câmara Municipal 

quando comparada com um Ministério. 

Se por um lado se acredita nestas dinâmicas de proximidade, 

acredita-se também numa estrutura que envolva todo o território 

e permita que este, enquanto realidade socialmente ativa e 

participativa, faça parte de um currículo posicionado de forma 

global e organizada. Ou seja, para que a escola municipal seja uma 

realidade, é necessário o envolvimento aglutinador das associações 

e eventuais movimentos locais com uma ação educativa concreta 

e de qualidade. Tanto associações culturais (bandas filarmónicas, 

ranchos, teatros, etc) como associações desportivas ou recreativas 

podem ter a sua componente pedagógica refletida num currículo 

que conhece e emerge do próprio território. A estrutura deste 

modelo de educação convergente assenta na própria comunidade 

e na base de crescimento dos alunos que, neste caso, se tornam o 

centro e principal ponto de gestão das práticas pedagógicas. Não 

se limitam a demonstrações abstratas de conhecimento geral mas 

concretizam as possibilidades de aprendizagem em diferentes 

momentos de consciência educativa de forma participada. 

No próximo ano letivo (2014/2015) o Município de Óbidos, em 

conjunto com o Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

apresenta uma oferta educativa de grande amplitude e 

diversidade. O Município investiu muito na construção de um 

parque escolar de excelência e sente que é necessário manter 

este investimento permanente na pedagogia e em mais e 

melhores ofertas educativas.  Este é um período de transição 

para a concretização da escola municipal de Óbidos que permitirá 

demonstrar no terreno melhorias efetivas na qualidade de 

ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Tem-se trabalhado 

intensamente para proporcionar uma educação cada vez melhor 

para os alunos das escolas de Óbidos em neste ano lectivo, 

esta oferta educativa é reflexo da preocupação e vontade de 

melhorar todos os dias, mesmo não tendo respostas céleres do 

Ministério da Educação. Este ano, com a inauguração de uma 

escola renovada e com condições de excelência para a prática 

educativa, o Município está ao lado dos pais e dos alunos para 

dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a realizar nos 

complexos escolares, alargando a oferta de ensino para o 3º 

ciclo e secundário, criando cursos vocacionais e profissionais 

que possam responder às necessidades práticas dos alunos e 

trabalhando com o Ministério da Educação e a DGESTE no 

sentido de conseguir responder às necessidades individuais de 

cada aluno e não de um aluno médio padronizado. Sabemos que 

estamos a criar condições para que os alunos de Óbidos obtenham 

a formação necessária e as capacidades de excelência para se 

tornarem empreendedores e/ou profissionais competentes na(s) 

sua(s) áreas de saber e/ou profissionalização. Queremos com estes 

investimentos na educação promover um território instruído e 

capacitado para dialogar com um mundo cada vez mais global e 

intenso e ainda para dar resposta a grandes desafios que se vão 

revelando no território – como o crescimento exponencial do 

Parque Tecnológico de Óbidos. Queremos construir um futuro 

de jovens que marquem o seu local e o possam transportar de 

um contexto local para um posicionamento global de qualidade 

e relevância a todos os níveis. Investir na educação nunca foi 

um risco e denota-se, cada vez mais, o resultado deste processo 

que se foi desenvolvendo ao longo do tempo e vai começando a 

dar resultados animadores para o território e para o próprio país. 

Queremos, em Óbidos, oferecer um futuro de desenvolvimento 

e empreendedorismo; um futuro de emancipação jovem e 

empregabilidade concreta no nosso território e nos territórios 

contíguos. Acreditamos nas crianças, nos jovens, nos encarregados 

de educação, nos professores, nos funcionários, nas associações 

e em todos os demais agentes educativos. Acreditamos muito, e 

continuaremos a investir neles para que tenhamos mais futuro; 

melhor futuro num território que é de todos e precisa também, de 

uma escola de todos e para todos. 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 E 
SECUNDÁRIA JOSEFA DE ÓBIDOS
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} PRÉ-ESCOLAR

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR PARA UMA ESCOLA MAIS INCLUSIVA 
YOGA NAS ESCOLAS “Aprender a utilizar as suas potencialidades de forma positiva e lúdica, favorecendo a concentração e o desenvolvimento de valores 
fundamentais como a fraternidade, a pureza, a cooperação e a solidariedade. Promover a harmonia e a evolução, desenvolvendo a criatividade, é o 
trabalho do Yoga para Crianças.” 
DANÇA Como prática pedagógica favorece a criatividade, além de favorecer o processo de construção de conhecimento. Este trabalho tem como objetivo 
refletir a importância da dança na escola, como instrumento de socialização, para a formação de cidadãos críticos, participativos e responsáveis. A dança, 
sendo uma experiência corporal, possibilitará aos alunos novas formas de expressão e comunicação, levando-os à descoberta da sua linguagem corporal, 
que contribuirá para o processo ensino/aprendizagem.
MÚSICA
INGLÊS 
PENSAR COLORIDO 
ESCOLA NA HORTA
APRENDER A PENSAR - FILOSOFIA PARA CRIANÇAS Imagine um ginásio onde os músculos que vamos trabalhar são os... do pensamento! Onde os aparelhos de 
ginástica são exercícios que desafiam a nossa lógica e criatividade. Também o pensamento precisa de treino para se tornar forte, flexível e resistente - e 
assim poder trabalhar em resoluções de problemas e criar soluções alternativas. Aprender a Pensar é o espaço e o tempo para esse treino, onde somos 
convidados a parar para Pensar, Sentir e Criar. 
CRESCER MELHOR A Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro, consigna os objetivos da educação pré-escolar e cria a componente de apoio à família, que assenta na 
articulação do horário de funcionamento dos Jardins de Infância com as necessidades das famílias. Partindo dos objetivos definidos na Lei Quadro da 

NOVA OFERTA EDUCATIVA COMPLEMENTAR
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Educação Pré-escolar, em Outubro de 2003 o Município de Óbidos, consciente da evolução do quadro social e familiar do Concelho de Óbidos, criou um 
programa denominado Crescer Melhor, que integra a componente de apoio à família, não só no Pré-Escolar mas também no 1º Ciclo do Ensino Básico, 
com os serviços de refeições e de prolongamento de horário. 

}1º CICLO

FÁBRICA DA CRIATIVIDADE Programa que funciona como uma incubadora virtual, estrutura-se de uma forma dinâmica e flexível, através da criação de 
projetos-ação, como o Ateliê Criativo, o ÓbidosAnima, o Laboratório de Ideias e o Story Center. 
ATELIÊ CRIATIVO Espaço permanente de pesquisa e experimentação, onde o processo de ensino-aprendizagem é interpretado de forma interdisciplinar e 
multidisciplinar. 
ÓBIDOS ANIMA Tem como objetivo garantir que as crianças tenham acesso a materiais e técnicas que permitam transformar ideias/projetos/temáticas em 
animações, através da ilustração, fotografia e vídeo. 
STORY CENTER Centro de interpretação dinâmico e interativo com conteúdos produzidos nas nossas escolas e em que as crianças vão contar o que Óbidos o 
que foi no passado, o que é hoje e o que quer ser no futuro. A construção deste projeto baseia-se em três núcleos fundamentais: Água, Terra e Pessoas. 
“A MINHA IDEIA A MINHA SOLUÇÃO” Com a finalidade de que as crianças encontrem e construam soluções, o projeto divide-se em quatro fases: Fase 1 - Incubadora 
de Ideias; Fase 2 - Mão na Massa; Fase 3 - Não há volta a dar; Fase 4 - Divulgação e disseminação. 
APRENDER A PENSAR - FILOSOFIA PARA CRIANÇAS Imagine um ginásio onde os músculos que vamos trabalhar são os... do pensamento! Onde os aparelhos de 
ginástica são exercícios que desafiam a nossa lógica e criatividade. Também o pensamento precisa de treino para se tornar forte, flexível e resistente - e 
assim poder trabalhar em resoluções de problemas e criar soluções alternativas. Aprender a Pensar é o espaço e o tempo para esse treino, onde somos 
convidados a parar para Pensar, Sentir e Criar. 
CRESCER MELHOR A Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro, consigna os objetivos da educação pré-escolar e cria a componente de apoio à família, que assenta na 
articulação do horário de funcionamento dos Jardins de Infância com as necessidades das famílias. Partindo dos objetivos definidos na Lei Quadro da 
Educação Pré-escolar, em Outubro de 2003 o Município de Óbidos, consciente da evolução do quadro social e familiar do Concelho de Óbidos, criou um 
programa denominado Crescer Melhor, que integra a componente de apoio à família, não só no Pré-Escolar mas também no 1º Ciclo do Ensino Básico, 
com os serviços de refeições e de prolongamento de horário. 

}2º CICLO

CURSO VOCACIONAL - 2º CICLO
ENSINO VOCACIONAL NAS VERTENTES DE JARDINAGEM, INFORMÁTICA (PROGRAMAÇÃO) E RESTAURAÇÃO Os cursos vocacionais de 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, surgem para 
responder às necessidades fundamentais dos alunos e assegurar a inclusão de todos no percurso escolar, em articulação com o contexto económico e 
social onde a escola está localizada. Desta forma, foram selecionadas três áreas vocacionais: Informática, Jardinagem e Restauração, que nos garantem 
um efetiva articulação com outras áreas estratégicas em desenvolvimento no Concelho de Óbidos, como o turismo e a economia. Relativamente a esta 
última área, o Parque Tecnológico de Óbidos será o parceiro de excelência, garantindo não só que algumas empresas se associem a este cursos, mas também 
disponibilizando espaços para as atividades vocacionais.
ENSINO INTEGRADO DE DANÇA
ENSINO ARTICULADO DE MÚSICA
FÁBRICA DA CRIATIVIDADE Programa que funciona como uma incubadora virtual, estrutura-se de uma forma dinâmica e flexível, através da criação de 
projetos-ação, como o Ateliê Criativo, o ÓbidosAnima, o Laboratório de Ideias e o Story Center. 
ATELIÊ CRIATIVO Espaço permanente de pesquisa e experimentação, onde o processo de ensino-aprendizagem é interpretado de forma interdisciplinar e 
multidisciplinar. 
ÓBIDOS ANIMA Tem como objetivo garantir que as crianças tenham acesso a materiais e técnicas que permitam transformar ideias/projetos/temáticas em 
animações, através da ilustração, fotografia e vídeo.do 2º Ciclo do Ensino Básico. 
STORY CENTER Centro de interpretação dinâmico e interativo com conteúdos produzidos nas nossas escolas e em que as crianças vão contar o que Óbidos o 
que foi no passado, o que é hoje e o que quer ser no futuro. A construção deste projeto baseia-se em três núcleos fundamentais: Água, Terra e Pessoas. 

}3º CICLO

CURSO VOCACIONAL - 3º CICLO 
ENSINO VOCACIONAL NAS VERTENTES DE JARDINAGEM, INFORMÁTICA (PROGRAMAÇÃO) E RESTAURAÇÃO Os cursos vocacionais de 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, surgem para 
responder às necessidades fundamentais dos alunos e assegurar a inclusão de todos no percurso escolar, em articulação com o contexto económico e 
social onde a escola está localizada. Desta forma, foram selecionadas três áreas vocacionais: Informática, Jardinagem e Restauração, que nos garantem 
um efetiva articulação com outras áreas estratégicas em desenvolvimento no Concelho de Óbidos, como o turismo e a economia. Relativamente a esta 
última área, o Parque Tecnológico de Óbidos será o parceiro de excelência, garantindo não só que algumas empresas se associem a este cursos, mas também 
disponibilizando espaços para as atividades vocacionais.
CO.LAB AT SCHOOL
OFICINAS DE ECO-DESIGN
ENSINO INTEGRADO DE DANÇA
ENSINO ARTICULADO DE MÚSICA
LÍNGUAS: ESPANHOL, INGLÊS, FRANCÊS E ALEMÃO

ENSINO SECUNDÁRIO
CO.LAB AT SCHOOL
OFICINAS DE ECO-DESIGN
ENSINO INTEGRADO DE DANÇA 
ENSINO ARTICULADO DE MÚSICA 
LÍNGUAS: ESPANHOL, INGLÊS, FRANCÊS E ALEMÃO
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PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS

MYMACHINE
 
O MyMachine é um projeto que surgiu em Kortrijk (Bélgica), 
através da Universidade de Howest e será promovido em Óbidos, 
pelo Parque Tecnológico, em parceria com o Instituto Politécnico 
de Leiria, o Município de Óbidos e o Agrupamento de Escolas 
Josefa de Óbidos.
O objetivo deste projeto é promover a criatividade na educação, 
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.
O MyMachine funciona em três etapas distintas: Ideia, Design/
Conceito e Construção do Protótipo. 
Etapa 1 - Os alunos do 1º ano de escolaridade inventam e 
apresentam a sua “máquina”.
Etapa 2 - Através das diversas Escolas Superiores do Instituto 
Politécnico de Leiria, os alunos podem discutir soluções para a 
construção da “máquina”.
Etapa 3 - Com o apoio do IPL e com a supervisão dos alunos do 
1º ano, o atelier criativo da Josefa de Óbidos fará a construção da 
“máquina”. 

EDUCAÇÃO = EMPREGO
 
No Parque Tecnológico de Óbidos acreditamos 
no princípio, de que a Educação deve estar 
direcionada, não apenas, para a formação do 
indivíduo na sua plenitude mas também muito 
orientada para o talento e para o emprego. É 
aqui precisamente que a nossa parceria com 
a estratégia municipal para a Educação faz 
mais sentido, porque é aqui que podemos 
acrescentar mais alguma coisa ao trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido. Como no 
Parque trabalhamos não só com setores de 
vanguarda, mais tecnológicos e orientados para 
a inovação, mas também com toda a economia, 
acreditamos na formação de competências 
e no desenvolvimento de talentos, estando 
a trabalhar com o Gabinete de Educação do 
Município de Óbidos em projetos com objetivos 

LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO CRIATIVA 
 
O Laboratório de Educação Criativa surge nos Edifícios Centrais como 
uma plataforma colaborativa e dinâmica para empresas relacionadas 
com a área da educação ou que pretendam desenvolver projetos 
nesta área. Existindo um estreita relação entre o Parque Tecnológico 
de Óbidos e as Escolas D’ Óbidos, este laboratório permite às empresas 
apoio na pesquisa e no desenvolvimento de novas ideias. As empresas 
têm assim a oportunidade e o desafio de se afirmarem como fontes 
de inovação para o modelo educativo de Óbidos e ao mesmo tempo 
alimentarem-se deste processo para se diferenciarem num mercado 
altamente competitivo. A EDU+ é a mais recente empresa da área da 
educação, a integrar o Parque Tecnológico de Óbidos e o Laboratório 
de Educação Criativa, juntando-se a outras empresas como a Inclusa 
e a CLAP. A Inclusa é uma empresa que através da inovação e do 
desenvolvimento pedagógico pretende promover a inclusão e a 
integração, através do ato de brincar e da criação de alternativas 
que facilitam o acesso a recursos pedagógicos. O Centro Lúdico de 
Apoio Pedagógico (CLAP), tem como missão apoiar e operacionalizar 
respostas ao nível da avaliação, intervenção e promoção do 
desenvolvimento global das crianças, através de uma equipa técnica 
especializada e empenhada em garantir o sucesso das intervenções 
e dos serviços prestados. O Laboratório de Educação Criativa não é 
um programa fechado nestas empresas, é um desafio crescente, à 
medida da importância da área a que se destina, aberto a todos os que 
trabalham na área ou apenas têm um projeto na gaveta.

muito concretos: 
i) Gerar respostas rápidas de jovens qualificados para empresas do 
Parque Tecnológico; 
ii) Lançar projetos a partir da infância, que desenvolvem 
competências que acreditamos que serão críticas no futuro: 
criatividade, capacidade de inovação e conhecimentos técnicos.
Nesse sentido, os projetos que aqui apresentamos são passos 
importantes neste percurso de resultados a curto, médio e longo 
prazo. Acima de tudo será para nós um orgulho, a partir de setembro, 
termos um programa de requalificação de jovens desempregados 

para um emprego de futuro na área da programação de software e 
a partir de janeiro termos connosco nos edifícios centrais do PTO os 
alunos do curso profissional de informática da Escola Josefa d’Óbidos. 
Igualmente fantástico será vermos os resultados do programa My 
Machine, em que os nossos alunos do primeiro ciclo vão mostrar 
que são tão ou mais criativos do que as crianças de qualquer 
outra parte do mundo e que, com a ajuda do Instituto Politécnico 
de Leiria, irão construir máquinas que até podem não mudar o 
mundo mas certamente, vão mudar alguma coisa nas suas vidas.  
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PROJETOS EM DESTAQUE
DPRO - PROJETO NO ÂMBITO DO SPIN LAB NASCE PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DE CONSERVAÇÃO DA PÊRA ROCHA 
 
A DPRO surge no âmbito do projeto Spin Lab, envolvendo três empresas do Parque Tecnológico de Óbidos - Impactwave, Inovassemb e 
Acquawise - e uma empresa com 20 anos de experiência no setor, a Articold. Tendo como base o modelo desenvolvido para a maçã, pela 
Universidade de Wageningen, o projeto tem como objetivo encontrar um modelo de conservação para a Pêra Rocha. Este projeto será 
desenvolvido no Spin Lab, que é constituído por quatro laboratórios: o Medialab, espaço de meios audiovisuais; o Fablab, um laboratório 
de prototipagem rápida; o Biolab, um espaço de testes laboratoriais e o Agrolab que atua na área da agronomia e que integra um pouco 
de todos os outros. Nestes espaços, em diferentes fases de desenvolvimento, será possível a empresas ou a qualquer cidadão testar ideias, 
conceitos, protótipos ou serviços e, dessa forma, alavancar os seus projetos de empreendedorismo.O DPRO é um dos primeiros projetos 
do Agro-lab que nasce a partir das empresas do Parque Tecnológico e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com outros setores da 
economia, como a agricultura. 

ONSETLAB NA COPRODUÇÃO DE ANÚNCIO PARA A RENAULT

A OnSetLab produziu a publicidade para a divulgação mundial da marca automóvel francesa Renault. Inteiramente rodado em Portugal, o 
anúncio teve como principais cenários a Praia do Guincho e algumas avenidas da Baixa Lisboeta. O grande protagonista deste anúncio - já a 
passar nas televisões em Portugal - é um peixe exótico, que foge do seu aquário para perseguir um Renault Captur. A mensagem? Aproveitar 
os bons momentos da vida. Spin-off da produtora de cinema portuguesa CheckTheGate, a OnSetLab assenta o seu trabalho no serviço 
integrado de uma workstation ou case e de um DIT (Digital Imaging Technician) que, operando de forma autónoma mas em estreita sintonia 
com o produtor, o realizador e o diretor de fotografia, maximizam a produtividade de cada dia de rodagem e minimizam os respetivos custos. 

WONDERING PREMIADA NA FEIRA AMBIENTE ANGOLA 2014

A Wondering, Carmen e YoungNetwork Angola venceram na categoria de “Melhor Participação Internacional” através do stand da 
Mitrelli. O YoungNetwork Group foi representado por três das suas marcas, a Wondering, empresa especializada no desenvolvimento 
de projetos 3D para arquitetura e design, a CARMEN, agência criativa, e a YoungNetwork Angola, agência de comunicação global, na 4.ª 
edição da Feira Internacional sobre Tecnologias Ambientais – Ambiente Angola 2014, sendo distinguidas com o prémio na categoria de 
“Melhor Participação Internacional”, pelo desenvolvimento do stand da empresa israelita Mitrelli. O stand destacou-se num universo de 100 
expositores, pela sua vertente interativa, ao englobar os cinco principais setores vitais à existência humana: habitação, água, alimentação, 
energia e saúde pública. Foi dada primazia às necessidades de Angola quanto ao seu desenvolvimento sustentável, fornecendo energias 
limpas e aproveitando os recursos naturais, agricultura e construções. De acordo com Raquel Fortes, CEO da Wondering e Board Member 
do YoungNetwork Group, “é com grande orgulho que vemos o resultado do trabalho desenvolvido por três equipas distintas ser distinguido 
como Melhor Participação Internacional, sendo uma motivação para obtermos cada vez mais soluções inovadoras e eficientes”.

ON SPOT DESENVOLVE NOVA PLATAFORMA

A Rede UniverCidade, uma comunidade online de estudantes do ensino superior criada pela agência On Spot Marketing, lançou um 
novo suporte publicitário em cantinas do Ensino Superior. O projeto, designado “A Marmita da Rede”, consiste numa nova plataforma 
publicitária instalada em módulos de microondas colocados em refeitórios universitários e responde à “crescente necessidade dos alunos 
no Ensino Superior de aquecerem refeições previamente confecionadas em casa”, explica a On Spot Marketing. A primeira marca a 
apostar nestes módulos é a Knorr, que estará representada nos primeiros suportes instalados em cantinas dos Serviços de Ação Social 
da Universidade de Lisboa, nomeadamente no refeitório I na Cidade Universitária e na cantina do IST – Instituto Superior Técnico. No 
arranque do próximo ano letivo, a rede será alargada a outros espaços em Lisboa e cidades universitárias. «Sabíamos que mais de 50% dos 
quase 400 mil estudantes almoçava nas universidades, mas que o número de refeições servidas estava a diminuir devido ao fenómeno da 
marmita. Com estes módulos que agora estamos a instalar criamos um serviço gratuito para as universidades e para os alunos e um meio 
de comunicação com excelente visibilidade para as marcas», sublinha Miguel Tapada, managing director da On Spot Marketing.

INM COLABORA COM REMAX NUMA APLICAÇÃO MÓVEL

A nova aplicação móvel da RE/MAX foi desenvolvida com o apoio da INM e disponibilizada aos cerca de 3.000 consultores imobiliários da empresa 
em Portugal. Compatível com smartphones iOS e Android e integrando diretamente com o sistema CRM da imobiliária, a aplicação foi criada com 
o objetivo de agilizar e otimizar os processos de trabalho dos agentes da rede RE/MAX, garantindo acesso em contexto de mobilidade a um leque 
de operações especialmente adaptadas às interações mais frequentes, como registo de contactos com clientes, comunicação interna com outros 
agentes e gestão de agenda. Todas as interações são registadas automaticamente no CRM libertando o agente do trabalho manual, permitindo 
que se foque nos processos de venda e angariação. Para além da elevada funcionalidade, a nova aplicação reflete as melhores práticas ao nível do 
design e da usabilidade, disponibilizando aos consultores RE/MAX uma poderosa ferramenta de gestão e controlo através do telemóvel.
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CONCURSO DE IDEIAS E PLANOS DE NEGÓCIO ARRISCA C 2014
O Arrisca C é um concurso promovido pela Universidade de Coimbra, que visa estimular o desenvolvimento de conceitos de negócio em torno dos 
quais se perspetive a criação de novas empresas ou apoiar o desenvolvimento de novos produtos/serviços de empresas. O Parque Tecnológico de 
Óbidos participa enquanto júri e também patrocinador do Concurso premiando a melhor ideia de negócio na área das indústrias criativas, prémio 
este num valor superior a 2.000€. Nas três edições em que o Parque Tecnológico de Óbidos participou, distinguiu projetos e empreendedores que 
entraram no mundo empresarial e que ocupam hoje o seu lugar no mercado: Ervilha Criativa, Blue Jungle Studio e Selfvolt. 
Este concurso foi premiado internacionalmente, alcançando o segundo lugar da edição 2014 do European Enterprise Promotion Awards, na 
tipologia “Promoção do espírito de empreendedorismo”. Segundo Miguel Silvestre, diretor do Parque Tecnológico, ” O reconhecimento internacional 
da relevância para a promoção do empreendedorismo do Concurso Arrisca C, bem como o feed-back do próprio mercado aos produtos e serviços 
que surgiram e que se desenvolveram a partir destas iniciativas provam que é de facto essencial a convergência de vontades e de apoios para que 
as novas ideias possam surgir.”

As candidaturas deverão ser enviadas até 31 de outubro de 2014. Mais informações em www.arrisca-c.pt

JULHO – O MÊS DO ENCONTRO DE EMPRESAS DEDICADO ÀS AGRO-
TECNOLOGIAS
No passado dia 22 de julho, realizou-se mais um Encontro de Empresas no Parque Tecnológico de Óbidos, dedicado ao tema das Agro-tecnologias. 
Tendo em conta que desde 2014 a União Europeia proibiu o uso do antioxidante difenilamina, conhecido por “DPA”, utilizado na conservação da 
pêra rocha, e que protegia a fruta durante a permanência em câmaras de refrigeração. Atento a estas problemáticas de um setor tão importante 
para a região, este encontro de empresas pretendeu apresentar um projeto alternativo que está a ser desenvolvido pelas empresas do Parque e os 
seus parceiros. As empresas Impactwave e a Articold, encontram-se no início da investigação e implementação de uma solução que pretende ir 
ao encontro das necessidades urgentes deste mercado: em causa está a próxima campanha do fruto. O novo Sistema DCS (Atmosfera Controlada 
Dinâmica) apresentado pela Articold, especialista na área da refrigeração industrial, é por isso muito importante para grandes exportadores de 
fruta. Este sistema único no mercado é capaz de trabalhar com níveis de oxigénio muito reduzidos e sem tratamentos químicos, promovendo 
assim, o amadurecimento natural da fruta, com melhor firmeza e tempo de vida. Em colaboração com a Impactwave, que dispõe de recursos 
como o Agrodynamics: sistema de recolha, tratamento e análise de dados meteorológicos para apoio à tomada de decisão no setor agrícola. A 
mesma empresa também disponibiliza uma aplicação gratuita, o Agrozapp, um sistema de pesquisa sobre fatores de produção para a agricultura, 
incluindo a biológica. Através da colaboração das empresas do Parque Tecnológico de Óbidos, ficámos a saber neste Encontro que estas experiências 
inovadoras darão frutos a breve prazo, na resolução de um dos mais importantes problemas que afetam o nosso tecido empresarial agrícola.

SETEMBRO E OUTUBRO: UM ADMIRÁVEL MUNDO NOVO!
Em setembro faz 5 anos que foi criada a incubadora no Convento de São Miguel das Gaeiras. É uma data simbólica para um espaço que 
passou a ter uma vivência diária, onde surgiram novos projetos e muitas ideias. Empresas que nasceram, algumas que também acabaram 
e muitas outras que aqui fizeram uma parte do seu percurso. Pessoas que mudaram de vida, agarraram sonhos, tiraram projetos da gaveta, 
que perceberam que não há sucesso sem risco. Há 5 anos o projeto ABC era uma impossibilidade que hoje já não faz sentido não existir, 
mas que, pelo contrário, precisa de crescer! Para o Convento de São Miguel crescem agora novas ideias, para um futuro que já não aceita... 
não ser vivido, participado, construído. Os tempos de clausura fazem agora parte da história, hoje e no futuro será sempre um espaço de 
encontro, de chegada e partida. Mas há algo que nunca mudará... continuará sempre a ser um espaço especial, muito especial.

{  PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS }
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Os edifícios centrais serão inaugurados oficialmente em Outubro, no que queremos que se transforme num convite a todas as pessoas 
do concelho de Óbidos e região para que venham conhecer um projeto que é seu.

{ PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS }
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ABERTURA DOS NOVOS EDIFÍCIOS CENTRAIS

{SALA DE 20 M2 PARA EMPRESAS} {AUDITÓRIO}

{ESPAÇO DE COWORK - CO-LAB} {SALA DE REUNIÕES}

REGIMES DE ACESSO
 

A instalação no Parque Tecnológico de Óbidos, para além do espaço, 

conta com todos os seguintes serviços: internet, sala de reuniões 

(12 horas mensais), energia, front office administrativo, sede 

social, comunicação ( com imprensa, presença no site do Parque, 

newsletter, redes sociais), segurança, estacionamento (regime 

livre), copas, áreas comuns de utilização livre e horta comunitária 

(parcela disponível da mesma dimensão da sala).

REGIME PIONEIROS Uma oportunidade única para empresas que 

assinem contrato até ao dia 30 de Setembro este regime permite 

que durante um ano, após assinatura do contrato, o preço seja de 

6€ por m2. Este regime é exclusivo para empresas que tenham 5 

ou mais funcionários ou necessitem de um espaço de 80 m2 ou 

superior.

REGIME PRO A partir do segundo ano nas salas superiores a 30 m2 

passa a vigorar o Regime PRO.

REGIME START UP

Exclusivo para salas de 20 m2

Ano 1 - 149,00€

Ano 2 - 170,00€

Ano 3 - 190,00€

 

} a todos os valores apresentados, 
acresce IVA à taxa legal em vigor.

REGIME PRO

 Sala 30 m2 - 279,00€

Sala 40 m2 - 379,00€

Sala 50 m2 - 469,00€

Sala 60 m2 - 569,00€

Sala 80 m2 - 759,00€

Sala 90 m2 - 849,00€

Sala 100 m2 - 949,00€

Sala 120 m2 - 1.139,00€

} a todos os valores apresentados, 
acresce IVA à taxa legal em vigor.

Aproxima-se o momento de Óbidos passar a ter no seu território uma nova âncora de apoio a empreendedores e empresas de base 
tecnológica e criativa. Os edifícios centrais do PTO serão uma plataforma, não só para estes setores, mas também para toda a economia, 
que passará a dispor de um núcleo de inovação tecnológica, ideal para o estabelecimento de novas formas de cooperação.  
Esta data marca também a evolução do paradigma do Parque Tecnológico na sua dimensão urbanística, com o objetivo que temos de que 
este espaço se afirme, cada vez mais, como uma área de encontro entre pessoas, negócios, comunidade e família. Para além de salas de 
trabalho e um espaço de cowork, estarão disponíveis salas de reunião, auditório, sala de formação, laboratórios e cafetaria.
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{ MUNICÍPIO }

Foi aprovado pelo Secretário de 

Estado da Agricultura, José Diogo 

Albuquerque, o pedido de apoio para 

aproveitamento Hidroagrícola das 

Baixas de Óbidos, submetido no último 

concurso (Região de Lisboa) da Ação 161 

“Desenvolvimento de Regadio” do PRODER, 

no âmbito do Regime de Transição 

PRODER/novo PDR, com um investimento 

elegível de 22,2 milhões de euros, a executar 

até final de 2018. Segundo o presidente 

da Câmara Municipal de Óbidos, “depois 

de várias décadas de luta pela realização 

deste investimento público, altamente 

estruturante, uma vez que potencia em 

duas a três vezes o Produto Interno Bruto 

da Agricultura na região, nomeadamente 

na produção hortícola e frutícola, Óbidos 

recebe, finalmente, esta excelente notícia”. 

Humberto Marques sublinha que se trata 

“do maior investimento público de sempre 

feito  no  concelho, mas com impacto 

na economia regional e nacional, com o 

aumento do rendimento dos produtores, do 

número de empregos que se podem criar 

à volta deste setor, contribuindo, por isso, 

para o PIB e para o aumento das receitas do 

próprio Estado”. 

Recorde-se que o projeto de regadio das 

baixas de Óbidos permitirá irrigar 1300 

hectares de terrenos e servir cerca de um 

milhar de agricultores. Para o presidente 

da Câmara Municipal de Óbidos, “a 

Agricultura foi tomada como uma das 

grandes prioridades para o concelho”. 

A rede de regadio das baixas de Óbidos 

é um projeto aguardado desde 1978 e foi 

concebido para irrigar 1300 hectares de 

terrenos agrícolas. Integrada no Projeto 

Hidroagrícola das Baixas de Óbidos, a rede 

está agregada à construção da Barragem do 

Arnóia, uma obra de 6,5 milhões de euros, 

concluída em 2005. 

A ministra da Agricultura e do Mar esteve 

em Óbidos, no dia 22 de julho, para a 

apresentação do projeto do regadio das 

Baixas de Óbidos. “A água é um fator crítico” 

para a Agricultura e, por isso, a aposta do 

Governo em avançar com este projeto, 

afirmou Assunção Cristas. Destacou 

ainda “a imensa prova de resistência” 

dos agricultores da região, sublinhando 

o papel da Câmara Municipal de Óbidos 

em todo este processo. “Somos sensíveis 

a estas questões e percebemos quando há 

vontade muito grande de um território 

em querer progredir”, afirmou. Humberto 

Marques apelou à “mobilização de todos 

os agricultores para se organizarem 

em estruturas que valorizem os nossos 

produtos” para que haja um “equilíbrio de 

forças na cadeia de distribuição”. E nesta 

lógica, o presidente da Câmara Municipal 

de Óbidos deixou um desafio a Assunção 

Cristas: “O País precisa que o preço pago 

pelo consumidor por qualquer produto 

agrícola seja redistribuído justamente 

por todos os agentes da cadeia de valor. A 

Câmara não se vai demitir do seu papel”.  

Luís Honorato, da Associação de Regantes 

ÓBIDOS RECEBE 22,2 MILHÕES DE EUROS DE INVESTIMENTO, 
APROVADOS PELO GOVERNO

{ PONTO DE VISTA }
“Esta rede de rega é um grande pretexto 

para repensarmos os modos de produção, os 

tipos de culturas e a forma de organização”. 

Não podemos ter muita gente a trabalhar 

e a empobrecer ao mesmo tempo”, afirmou 

o presidente da Assembleia Municipal, 

garantindo que esta obra “é um mundo novo 

que se abre à nossa frente, uma grande 

oportunidade de desenvolvimento”.

TELMO FARIA – Presidente da Assembleia Municipal de Óbidos

das Baixas de Óbidos, declarou que “os 

agricultores [da região] sempre acreditaram, 

desde os anos 80, na concretização deste 

projeto” que é, em seu entender, “uma 

obra fundamental para o concelho de 

Óbidos”. Tecnicamente, este é um projeto 

ambicioso. Vai ser construída uma estação 

elevatória que vai permitir fornecer água 

filtrada aos agricultores, através de 50 

quilómetros de tubagens e cerca de 1,5 

litros de água por segundo, por hectare. 

Serão disponibilizadas 400 tomadas de 

água, o que perfaz 3 tomadas por hectare, 

aos quase mil agricultores abrangidos. É o 

maior investimento público feito no concelho de 

Óbidos.
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{ MUNICÍPIO }

A Secretária de Estado dos Assuntos 

Parlamentares e da Igualdade, Teresa 

Morais, visitou, no dia 5 de agosto, o Centro 

Social e Cultural para o Desenvolvimento 

de Olho Marinho. A acompanhar, esteve 

presente também a Diretora Regional 

da Segurança Social de Leiria, Maria do 

Céu Mendes, o Presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos, Humberto Marques e 

o Presidente da Junta de Freguesia de Olho 

Marinho, Hélder Mesquita, para além dos 

responsáveis e colaboradores do Centro 

Social. A visita teve como objetivo conhecer 

o Centro Social como equipamento de 

apoio, como também conhecer a realidade 

e as necessidades da comunidade ao nível 

social. O Centro Social tem atualmente cerca 

de 120 utentes, a maior parte idosos, que 

usufruem do Centro de Dia, do Programa 

Melhor Idade e do Apoio Domiciliário 

Integrado, sendo que um quarto deste total 

são crianças que pertencem à creche. De 

acordo com a Secretária de Estado, “este é 

um reflexo da estrutura etária da população, 

com uma tendência cada vez maior para o 

envelhecimento da população e para uma 

diminuição da natalidade”. Como solução a 

médio e longo prazo, Teresa Morais afirma 

“É necessário adaptar os equipamentos 

às necessidades das famílias e torná-los 

flexíveis, de forma a permitir libertar mais 

as futuras mães, permitindo no entanto uma 

conciliação entre a vida social, o trabalho e a 

família.” 

O autarca, Humberto Marques, fez conhecer 

as necessidades de apoio social do concelho, 

nomeadamente da terceira idade, “através 

da sua presença (Secretária de Estado) 

pedimos que o Governo nos apoie na 

aquisição de respostas para os pedidos e as 

necessidades que temos, nomeadamente de 

infraestruturas que permitam acolher com 

dignidade a população idosa mais solitária 

ou que necessite de um maior nível de apoio 

e cuidados”. Este pedido de apoio justifica-

se tendo em conta o número crescente de 

pedidos de adesão aos Centros de Dia e Apoio 

Domiciliário Integrado, cuja capacidade de 

resposta se encontra no limite, lembrando 

que “ dois terços da população tem mais 

de 65 anos de idade e temos apenas uma 

oferta de camas que ronda os 10% das 

necessidades, sendo efetivamente necessário 

a disponibilização de equipamentos”. 

Teresa Morais respondeu, garantindo ser 

mensageira destes pedidos e chamando a 

atenção para o novo quadro comunitário, que 

“apesar de privilegiar a criação de emprego 

e a internacionalização, deixando de lado a 

construção de infraestruturas, tem também 

uma componente de apoio à inclusão 

social, havendo assim margem para apoiar 

instituições sociais que combatam com a sua 

atividade a exclusão e a pobreza.” 

A Diretora Regional da Segurança Social, 

Maria do Céu Mendes, para além de reforçar 

o apoio existente em casos de emergência, 

tendo a segurança social condições de 

acolher temporariamente pessoas em 

risco, afirmou que já teria reunido com os 

responsáveis pelo projeto anteriormente 

apresentado pela Junta de Freguesia de Olho 

Marinho de um novo espaço de acolhimento 

e reiterando a disponibilidade para a 

elaboração de protocolos “...têm o nosso total 

apoio técnico”.

SECRETÁRIA DE ESTADO TERESA MORAIS 
VISITA CENTRO SOCIAL DE OLHO MARINHO

ÓBIDOS EM 
DESTAQUE NA 
REVISTA DO JORNAL 
EXPRESSO
Óbidos foi amplamente divulgado na 

Revista do Jornal Expresso, numa 

reportagem que selecionou oito motivos 

para visitar Óbidos. 

Entre as razões atribuídas para visitar esta 

bonita vila, ficou evidente que o concelho 

de Óbidos é atualmente reconhecido pelos 

projetos que implementa e pela aposta no 

turismo diferenciador. 

O castelo, a ginja e o chocolate deram 

lugar a pontos de interesse recentemente 

criados, o que comprova que a aposta 

estratégica que o executivo fez está 

correta e representa a resposta adequada 

às novas necessidades que turistas e 

visitantes apresentam. 

Assim, dos oito motivos apresentados, 

lemos que metade se referem a recentes 

projetos, tais como: a Grande Livraria de 

Santiago, o Espaço Ó, o Mercado Biológico 

e a Capinha de Óbidos. 

Também a Lagoa de Óbidos, os passeios 

de charrete, a Praia da Estrela e a Tasca 

Torta entraram na seleção das razões para 

visitar Óbidos, um misto de iniciativas 

públicas e privadas. 
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ÓBIDOS “EXPORTA” O SEU 
SABER NA ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS  
 

A empresa municipal Óbidos Criativa passou 
a “vender” o seu know-how na organização 
de eventos e preparou, pela primeira vez, um 
evento noutra localidade: a Feira Medieval de 
Belver, em Gavião.

De acordo com os objetivos e a disponibilidade 
financeira da autarquia de Gavião, que tem 
um castelo, mas que raramente é visitado, 
a Óbidos Criativa construiu o programa de 
animação, trabalhou o cenário e parte da 
decoração. O evento foi um sucesso, tendo 
em conta que a autarquia “gastou menos que 
em anos anteriores e tiveram quatro vezes 
mais animação” do que o habitual, refere o 
administrador da empresa municipal Óbidos 
Criativa, Ricardo Ribeiro.

Alguns dos grupos de animação que atuaram 
na Feira Medieval de Belver são oriundos 
de Óbidos, o que prova a importância desta 
“exportação de saber” e os benefícios financeiros 
que traz quer para a empresa, quer para a 
comunidade, quando se proporcionam novas 
oportunidades de negócio.

Importa salientar que a equipa envolvida neste 
projeto mostrou versatilidade e capacidade de 
trabalho, tendo em conta que o evento decorreu 
de 20 a 22 de junho, ou seja, a menos de um mês 
do início do Mercado Medieval de Óbidos.

Segundo o administrador, Ricardo Ribeiro, 
“pretende-se agora organizar eventos de 
componente medieval noutras zonas do 
País, sobretudo em municípios do interior, 
que precisam de apoios a nível cultural e de 
animação, para criar dinâmicas nas próprias 
localidades”.

BOMBEIROS DE ÓBIDOS 
CRIAM MOCHILA DE 
COMBATE A INCÊNDIOS
Os Bombeiros de Óbidos deram uma prova de 
empreendedorismo ao criarem a sua própria 
mochila de combate a incêndios, a fim de 
aumentar a proteção durante os incêndios 
florestais. Segundo o comandante Carlos Silva, 
os “elevados preços” e a “insatisfação” em relação 
às mochilas existentes no mercado, que não 
cumpriam todos os requisitos da legislação, 
foram as razões que levaram a desenvolverem 
uma solução própria. Com base nos modelos 
comercializados, quer no estrangeiro, quer 
em Portugal, a corporação desenvolveu um 
produto que Carlos Silva assegura estar 
“conforme a legislação atual, no que diz respeito 
ao equipamento de proteção individual e 
equipamento de sustentabilidade dos bombeiros 
no combate aos incêndios florestais”.

A mochila, explicou, “é composta por um arnês 
onde se acopla o abrigo de incêndio e o sistema 
de hidratação”. Estes permitem que, caso seja 
rodeado pelas chamas, o bombeiro se feche 
dentro do abrigo, que repele o calor, e disponha 
de um depósito com três litros de água para se 
hidratar. Tem ainda a vantagem de ser “ajustável 
ao corpo de cada bombeiro”, adaptando-se a 
pessoas de maior ou menor estatura.

O equipamento foi criado especialmente para 
responder às necessidades da corporação, que 
conta com 10 mochilas para duas equipas de 
combate a incêndios florestais, contudo, o baixo 
custo acabou por motivar a sua comercialização 
a outras corporações. “Neste momento já temos 
100 unidades vendidas e mais uma remessa 
de 100 a ser fabricada para ser comercializada”, 
referiu o comandante, acrescentando que uma 
dezena de corporações são já clientes.

{ MUNICÍPIO }

SANCHEIRA HOMENAGEIA 
COMBATENTES DA 
GRANDE GUERRA
O Arquivo Histórico do Município de Óbidos 
associou-se à sala “Recordar a Sancheira” 
para, em articulação com os seus membros 
e com todos os moradores das duas aldeias 
(Sancheira Grande e Pequena) conceberem e 
levarem a efeito duas exposições temáticas. 
A exposição, que decorreu entre 19 de julho 
e 31 de agosto, para além de homenagear 
os três combatentes da aldeia que 
participaram na Primeira Guerra Mundial, 
deu a conhecer alguma informação histórica 
sobre as origens, o modo de vida e alguns 
monumentos da localidade, tendo sido 
inaugurada pelos presidentes da Câmara 
Municipal de Óbidos e da Junta de Freguesia 
de A-dos-Negros que, juntamente com a 
Ardus, patrocinaram o evento. 
A anteceder a abertura da exposição, foram 
descerradas, em três travessas da aldeia, 
placas toponímicas homenageando os 
combatentes e, após o almoço, servido no 
salão da localidade, foi celebrada uma missa 
de sufrágio.
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{ PONTOS DE VISTA }
PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA

 (NESTA EDIÇÃO AMOREIRA, A-DOS-NEGROS E OLHO MARINHO)

1. QUAIS AS PRIORIDADES PARA ESTE MANDATO?

2. COMO É QUE O APOIO DA CMO TEM BENEFICIADO A FREGUESIA E O QUE TEM   
PERMITIDO DESENVOLVER?

3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS QUE A FREGUESIA ENFRENTA E COMO   
PENSA CONSEGUIR ULTRAPASSÁ-LOS?

AMOREIRA, JOSÉ SIMÕES
1. As prioridades para este mandato são as obras de requalificação do Cemitério, a 

construção de uma ciclovia até ao complexo do Furadouro, o início da construção da 

Sede da Junta de Freguesia e o projeto “Estrutura Residencial para pessoas idosas”.

2. O apoio da CMO tem sido fundamental para o desenvolvimento da nossa Freguesia, 

através de um contrato de delegações de competências, nós podemos satisfazer melhor 

e mais rapidamente os interesses da população, proporcionando intervenções mais 

rápidas, resolvendo problemas, apoiando as famílias tanto nos transportes escolares 

como a pessoas com mobilidade reduzida, já não falando das máquinas, projetos, obras, 

etc. Considero que sem o apoio da CMO, o Presidente da Junta assinaria somente atestados.

3. Os principais desafios que a Freguesia enfrenta são o desemprego, o envelhecimento da população e a 

desertificação. Para conseguir ultrapassar estes problemas estamos a desenvolver vários projetos como: a bolsa de 

emprego, a atribuição do enxoval do bebé, a realização do Bazar Popular, a Feira das Velharias e o Festival da Ginja, 

que  irá promover além da ginja, a Freguesia, o comércio, a indústria e a criatividade dos nossos fregueses.

A-DOS-NEGROS, HEITOR CONCEIÇÃO
1. Identificação e aquisição de terreno para implementação de armazém/estaleiro de máquinas e materiais. 

Beneficiação e conservação dos serviços básicos, com especial incidência nas vias de 

comunicação (estradas e caminhos). Criação de equipamentos, nomeadamente parque 

infantil, creche e balneário, visando melhorar a oferta na freguesia de forma a fixar e 

cativar população.

2. Tem agilizado processos de intervenção no terreno, assim como avançado com 

elaboração de estudos e projetos, permitindo uma melhor organização e execução de 

trabalhos e atividades, proporcionando melhores condições às populações.

3. Criar infraestruturas e serviços, para melhorar o seu desempenho, criar melhores 

condições, proporcionando qualidade de vida às populações, com vista a fixá-las e até mesmo cativar novos 

habitantes.

OLHO MARINHO, HÉLDER MESQUITA 
1. As prioridades para este mandato são conseguir efetuar todas as obras a que nos 

propusemos, assim como todas as atividades culturais e apoiar todas as coletividades da 

nossa freguesia, de modo a incentivar o associativismo e interação entre elas, pois são 

um elemento muito precioso que dinamizam Olho Marinho. Ouvir todos os fregueses e 

tentar dar respostas positivas aos seus anseios.

2. O apoio da CMO a esta freguesia, tanto a nível monetário como em cedência de 

máquinas, tem permitido realizar obras, reparações e manutenção dos caminhos 

agrícolas, cumprindo assim todos os pedidos efetuados à CMO, assim como os prazos para transferências das 

verbas protocolizadas.

3. Os principais desafios que a freguesia enfrenta são o envelhecimento da população, poucos nascimentos e 

baixa economia. Pensamos ultrapassar estes desafios fazendo com que tenhamos serviços vários prestados pela 

junta, como por exemplo serviços de saúde, apoiar as empresas, de forma a aumentar a economia, trabalhar em 

conjunto com as associações e muitos outros aspetos, para que consigamos atrair mais jovens a fixarem-se em 

Olho Marinho, assim como investidores, para que a freguesia evolua e todos tenham boas condições para viver.

{ MUNICÍPIO }

POSTO DE 
ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO ALARGA 
HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO
O PAC de Óbidos (Posto de Atendimento 
ao Cidadão), agora denominado de Balcão 
Multiserviços, alargou o seu horário, desde o 
dia 1 de julho de 2014. 

A partir de agora o atendimento acontece 
das 9 às 16 horas, sem pausa para almoço.

Este balcão é personalizado através de um 
contacto com um assistente, permitindo 
aos utentes tratar dos vários serviços da 
Administração pública. 

O projeto pretende aproximar a 
Administração Central dos centros 
populacionais, através da prestação de 
serviços de atendimento público. 

Localizado no edifício dos Paços do Concelho, 
tem procurado servir da melhor forma o 
cidadão, somando, ao longo deste tempo, 
milhares de pedidos. 
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{ PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL }

MAIS DE 150 MIL EUROS PARA APOIO À 
INTERVENÇÃO SOCIAL 
O  executivo municipal de Óbidos “assumiu como a sua 

prioridade melhorar a vida de cada um: a vida das famílias, 

dos jovens, das instituições, das associações, foi esse o primeiro 

compromisso. E, nesse sentido, teve consciência que o apoio 

social tinha de ser reforçado”. Foi desta forma que Celeste 

Afonso, vereadora com os pelouros da Intervenção Social, Saúde 

e Desenvolvimento Comunitário, falou sobre a cerimónia de 

assinatura de protocolos, no âmbito do programa de atribuição de 

apoios municipais a instituições com intervenção social. A ação 

decorreu dia 29 de julho, em Óbidos, tendo sido distribuídos mais 

de 150 mil euros a 13 instituições do concelho.

“Estes protocolos visam o apoio na área do financiamento mensal 

dos centros de convívio, do programa Melhor Idade e também 

das creches, a aquisição de equipamentos, obras de conservação 

e remodelação de sedes e empreendedorismo”, explicou a autarca, 

sublinhando que este é “o maior valor atribuído nesta área em 

qualquer um dos orçamentos anteriores”.

Segundo Celeste Afonso, “vivemos um tempo difícil. É o presente 

que é difícil, mas é a perspetiva de um futuro que também não 

nos garante que, no imediato, tenhamos grandes melhorias e, 

nesse sentido, cabe ao executivo, mas também às associações, ou 

seja, a todos nós enquanto comunidade, darmos resposta para que 

cada um possa viver melhor”.

No entanto, a assinatura destes protocolos é apenas uma 

das muitas medidas que a Câmara Municipal de Óbidos tem 

desenvolvido ao longo deste mandato. “O programa Saúde 

Melhor tem, neste momento, o programa de comparticipação 

de medicamentos em discussão pública. O Enxoval do Recém-

Nascido também foi reforçado com a inclusão da vacinação, 

que não era comparticipada. As Bolsas ao Ensino Superior 

também viram o seu valor aumentado e, este ano, conseguimos 

dar resposta a todos os que se candidataram”, exemplificou a 

vereadora.

Celeste Afonso, apesar de reconhecer que ainda nem tudo 

está feito, afirma que cabe ao executivo municipal “fazer o seu 

melhor através de programas, dando reforço financeiro para 

que consigamos dar resposta”, mas também cabe às instituições 

“manterem-se vivas”. “Estas associações são extremamente 

importantes”, pois são “motores desta comunidade”.



19
RIO-Revista Informativa de Óbidos

#46  JUL.SET. 2014

{ PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL }

MAIS DE 150 MIL EUROS PARA APOIO À 
INTERVENÇÃO SOCIAL 

TESTEMUNHOS

GRACINDA BATISTA 
CENTRO DE CONVÍVIO DO BAIRRO

Gracinda tem 80 anos e está no Centro de Convívio do Bairro 

desde a sua abertura, há 9 anos. Entrou com o marido, que na 

altura não tinha capacidade para trabalhar e sempre insistiu 

na ida conjunta, mesmo nos dias em que Gracinda não estava 

tão motivada a ir. Apesar do falecimento do marido, continuou 

diariamente a frequentar o centro, para onde vai a pé tendo em 

conta a proximidade geográfica de sua casa. “É uma boa forma de 

ocupar o tempo, já fiz rendas, inclusivamente em toalhas de mesa, 

já bordei, pintei até como forma de angariarmos dinheiro para o 

Centro. O problema é que antigamente se vendia, agora, com as 

dificuldades e a crise, já não conseguimos vender as peças”. As 

atividades não ficam por aqui, como nos contou Gracinda Batista, 

que também faz parte do projeto Ó Design, “gosto dos passeios, já 

fomos a Fátima, temos a nossa horta para cuidar, faço ginástica e 

até já participei num teatro, onde fomos atuar na Casa da Música de 

Óbidos”. Gracinda foi recentemente operada à vista, o que a impede 

de participar em algumas atividades, incluindo a piscina, o que  lhe 

deixa saudades “assim que puder e receber alta volto a fazer tudo”. 

Relativamente ao ambiente e aos restantes utentes do Centro 

de Convívio, Gracinda revela-nos “é uma família, somos amigos, 

quando alguém faz anos festejamos todos juntos. Quando alguém 

“parte”, ficamos tristes como se fosse um familiar que nos deixa, e já 

nos deixaram 10 amigos neste 9 anos”. Os filhos apoiam Gracinda, 

incentivando-a a ir regularmente ao Centro, sendo que a própria 

também já não consegue deixar de ir “...faz muita falta. Se estou em 

casa, mesmo com trabalho para fazer, parece que as minhas pernas 

estão a ser puxadas para sair e ir para o Centro”. Conclui dizendo 

que gosta quando anualmente os Centros se reúnem e percebem 

que são muitos os que fazem parte deste projeto que mudou a vida 

dos utentes: “é muito importante para nós continuarmos a ter este 

serviço, somos quase 400!”.
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{ PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL }

ÓBIDOS LANÇA NOVA MEDIDA DE
APOIO À COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS
O Município de Óbidos tem vindo a desenvolver 

um conjunto de políticas sociais que visam 

o reforço da coesão social da comunidade local, 

através do fomento da qualidade de vida dos 

munícipes em geral e do apoio às famílias menos 

favorecidas em particular. É nesta perspetiva, 

e no âmbito das respetivas atribuições e 

competências, que o Município tem construído 

uma visão de combate às desigualdades sociais e 

tem implementado programas sociais em vários 

domínios, tais como o “Saúde Melhor” – Programa 

Municipal de Apoio à Saúde e “Melhor Idade” 

– Programa Municipal de Apoio aos Idosos. É 

neste contexto que acaba de ser lançada mais uma 

medida dirigida a pensionistas idosos com mais de 

65 anos ou dependentes, residentes no concelho 

de Óbidos. O Programa de Comparticipação 

de Medicamentos tem como objetivo apoiar a 

aquisição de medicamentos, com receita médica 

do Sistema Nacional de Saúde (SNS), a pensionistas 

idosos com mais de 65 anos ou dependentes, com 

MELHOR IDADE RECEBE 
CERTIFICADOS

doença grave ou crónica e que se encontrem em situação de comprovada carência económica. A comparticipação financeira corresponde a 

50% na parte que cabe ao utente, na aquisição de medicamentos, sendo que o limite máximo da comparticipação anual por beneficiário é de 

250,00€. A comparticipação pode esgotar-se numa única receita médica do SNS, ou ser descontada de forma faseada. Todo o regulamento 

pode ser consultado no Diário da República, 2ª série - N.º 123 - 30 junho 2014.

Utentes do Melhor Idade do Centro de Convívio de Olho Marinho 

receberam, no dia 4 de agosto, os  Certificados de Competências 

Básicas em Tecnologias da Informação. A entrega foi feita pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto Marques, que 

recebeu o grupo de formandos no Salão Nobre, felicitando-os pelo 

empenho e dedicação que mostraram. Referiu que este programa 

“tem como objetivo gerar mais atividade, mostrando que chegar à 

idade madura não é sinónimo de paragem e de solidão”. Doze utentes 

frequentaram esta formação, que teve a duração de cerca de dois 

meses, tendo sido promovida pelo Centro de Intervenção Social (CIS) 

em conjunto com o Espaço Net. Esta é mais uma forma de promover 

a atividade sénior e combater a exclusão social e tecnológica, 

capacitando os utentes para criarem novas dinâmicas de trabalho e 

de comunicação.
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TESTEMUNHOS

MARIA DO ROSÁRIO 
HENRIQUES
CENTRO DE CONVÍVIO DO ARELHO

Maria do Rosário entrou para o Centro de Convívio do Arelho em 

2010, como voluntária. Sem filhos e com 57 anos de idade, o objetivo 

era ocupar o tempo para além das obrigações domésticas e conviver 

com outras pessoas. No final desse ano, integrou o Centro como 

utente. “Desde que saia de casa todas as atividades são interessantes”, 

explicou-nos Maria do Rosário, que menciona os picnic como uma das 

ações que mais gosta: “Já fizemos picnic no Bom Jesus do Carvalhal e 

também no Arelho, à beira da Lagoa, onde fui apanhar caranguejos e 

no dia seguinte cozinhei-os e levei para o Centro”. Mas existem outras 

atividades que agradam a Maria do Rosário, “gosto de pintar, bordar, 

fazer crochê e de duas em duas semanas temos o nosso momento de 

culinária, onde fazemos habitualmente bolinhos para vender no café, 

de forma a obtermos algum dinheiro para apoiar o Centro”. E nem 

as próteses que tem em ambos os joelhos impedem esta utente de 

sair de Óbidos, afirmando que sempre que pode aproveita os passeios 

externos que o Centro organiza, “gostei muito de ir visitar o Palácio 

da Ajuda, em Lisboa e também de ir ao Museu do Fado, no mesmo dia 

em que subimos, a pé, Alfama e fizemos depois um picnic nos jardins 

de Belém”. Quanto ao balanço, Maria do Rosário partilhou connosco 

que “foi umas das melhores coisas que me aconteceram foi entrar 

para o Centro e estar lá diariamente. Não me sinto sozinha, gosto 

das animadoras (a anterior e a atual), considero-as como amigas. Para 

além do convívio com outros utentes, há ainda o contacto com as 

crianças, que partilham o mesmo jardim connosco e interagem. Eu, 

como não tenho filhos nem netos, gosto muito de poder conviver e 

brincar com estas crianças”. 

ATIVIDADES ENTRE 
ALUNOS DO ALVITO E 
MELHOR IDADE
Os utentes do Centro de Convívio do Arelho fo ao Complexo do 

Alvito. Da parte da manhã as crianças ensinaram aos utentes como 

fazer pulseiras com elásticos e uma mola. O resultado foram várias 

pulseiras repletas de cor, simbolizando a amizade intergeracional 

que se criou. Após o almoço a animadora propôs o desafio para que 

os utentes do Centro de Convívio retratassem a calçada portuguesa 

com papel branco e preto.

UTENTES MELHOR 
IDADE PARTICIPAM EM 
ATELIÊ CRIATIVO DE 
CERÂMICA
Os utentes do Centro de Convívio do Centro Social da Amoreira 

foram ao Ateliê Criativo de Cerâmica, no Complexo dos Arcos, 

onde realizaram peças em barro, trabalhando desta forma a 

destreza motora e a criatividade. A atividade continuará, numa 

segunda fase, com a pintura das peças.
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A OesteSustentável - Agência Regional de Energia e Ambiente 

do Oeste, em parceria com a OesteCIM - Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, deu início, no dia 9 de julho, à 

Convenção “Low Carbon de um OesteSustentável” - Desafios e 

Oportunidades, na sede da OesteCIM, nas Caldas da Rainha. 

No discurso de boas vindas, Humberto Marques, presidente do 

Conselho de Administração da OesteSustentável e presidente 

da Câmara Municipal de Óbidos, destacou a importância da 

Convenção e dos Planos de Ação para a Sustentabilidade 

Energética do Oeste (SEAP) para a valorização do território e o 

empenho dos Municípios no cumprimento de metas de redução 

de consumo de energia e das emissões de GEE (Gases Efeito de 

Estufa), particularmente no âmbito do “Pacto de Autarcas”.

Foi ainda apresentado o Programa ELENA e o Programa Portugal 

2020, tendo posteriormente sido realizadas Reuniões Bilaterais 

com os técnicos dos Municípios presentes, com o objetivo de 

definir medidas e de debater prioridades na implementação 

destas nos respetivos territórios.

Os trabalhos do segundo dia começaram pela apresentação aos 

representantes municipais dos resultados do dia anterior, tendo 

estes ajustado e por consequência acordado as medidas que 

deverão compor os respetivos SEAP. Foi de seguida apresentado 

o Observatório Low Carbon (Observatório de Energia e Ambiente 

dos Municípios Associados da OesteSustentável), sublinhando-

se o seu papel na monitorização da aplicação e adaptação 

das medidas constantes nos SEAP, num almejado objetivo de 

{ AMBIENTE }

desenvolvimento sustentável, suportado num crescimento 

económico e numa qualificação ambiental, numa perspetiva de 

ação local com uma consciência global.

Foram posteriormente apresentados diversos mecanismos de 

financiamento, incentivos e oportunidades na área da eco-

eficiência e energia que possibilitarão a implementação destas 

medidas.

O evento concluiu-se com a entrega de um certificado de 

compensação das emissões associadas a este evento a cada um dos 

autarcas, tendo sido posteriormente assinado o Pacto Low Carbon 

para a Sustentabilidade Energética dos Municípios Associados da 

OesteSustentável.

No discurso de encerramento, Humberto Marques agradeceu 

à equipa da OesteSustentável, OesteCIM e técnicos municipais, 

mencionando que este é o resultado de um longo caminho, 

iniciado com a elaboração da matriz energética e carbónica da 

região, destacando também que este “foi hoje um sinal de grande 

visão para o futuro”, acrescentando que a região assumiu esse 

compromisso, para uma melhor equidade e coesão territorial.  

“É o início de um longo caminho e um caminho feito com um 

compromisso”, concluiu.

“LOW CARBON DE UM OESTE SUSTENTÁVEL” 
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{ ARQUEOLOGIA }

No dia 2 de agosto, realizou-se o evento “Conversas de 

Arqueologia Medieval, com…” Sónia Codinha, subjacente 

ao tema “Rituais Funerários na Óbidos Medieval - Cemitérios das 

Igrejas de São João do Mocharro e de São Pedro (Séc. XIII-XVI)”. No 

âmbito da divulgação do património arqueológico, esta sessão visou 

especificamente sensibilizar a comunidade local para a importância 

das coleções antropológicas depositadas no Serviço de Arqueologia do 

Município de Óbidos, cujo estudo revelará novas informações sobre 

a população obidense nos períodos medieval e moderno. O evento 

foi organizado pelo Serviço de Arqueologia, com o apoio da Óbidos 

Criativa E. M.

A antropóloga, Sónia Codinha, apresentou uma reflexão fundamental 

na área da antropologia biológica: “Se em VIDA o esqueleto humano 

é o suporte do corpo, na MORTE ele é o suporte do registo do que 

foi a vida desse corpo”. O estudo dos ossos humanos permite obter a 

diagnose sexual, a estatura, a idade à morte e a robustez, mas também 

a dextralidade, a afinidade populacional, as doenças, ou as atividades 

profissionais e de lazer dos indivíduos, pelo que no caso dos ossos 

provenientes de cemitérios históricos possibilitam a reconstituição da 

vida das populações passadas. O estudo das formas de enterramento 

fornece importantes pistas sobre os comportamentos culturais de um 

determinado período ou região, pois os tipos de inumação, os tipos de 

sepultura e os locais de sepultura proporcionam o estatuto sócio-

económico e a crença religiosa dos indivíduos, assim como informam 

sobre a falta de espaço no cemitério, a existência de epidemias ou a 

ocorrência de guerras.

CONVERSAS DE 
ARQUEOLOGIA MEDIEVAL

Relativamente aos cemitérios das Igrejas de São João do Mocharro 

e de São Pedro, a antropóloga assinalou entre os sécs. XIII e XVI 

a presença de sepulturas em cova ou delimitadas por pedras (às 

vezes, cobertas por lajes), a existência de inumações primárias e 

secundárias, mediante a redução de indivíduos e a formação de 

ossários dada a necessidade de reutilizar o espaço da sepultura, 

a identificação de inumações com caixão ou sudário, a existência 

de várias formas de dispor os membros superiores e inferiores 

dos cadáveres, bem como a presença de artefactos associados aos 

enterramentos (moedas, brincos, pulseiras, rosários, alfinetes e 

pregos). 

Sónia Codinha terminou a apresentação com algumas 

considerações estatísticas sobre o número de indivíduos 

identificados em campo, pois o número mínimo de indivíduos em 

ossário só poderá ser determinado em laboratório. Na distribuição 

etária, verifica-se uma maior presença de adultos, embora 

com uma expressiva quantidade de não-adultos (sobretudo, de 

idade inferior a 30 meses). Na distribuição sexual, constata-

se a existência de mais mulheres do que homens (apesar dos 

indivíduos com sexo indeterminado). No estado geral de saúde, 

registam-se evidências de processos traumáticos, degenerativos, 

infecciosos e metabólicos, mas também de patologias orais com 

notória perda de dentes ante-mortem e desgaste dentário severo.

No fim da palestra, o público pôde fazer perguntas e colocar 

dúvidas, tendo-se manifestado bastante interessado. 

No final, a arqueóloga Dina Matias realizou uma visita guiada à 

mostra de materiais medievais e modernos relacionados com os 

cemitérios históricos de Óbidos (São João do Mocharro, São Pedro, 

São Tiago e Santa Maria), dando particular destaque a um par de 

pulseiras em vidro que se encontravam nos antebraços de um 

bebé, com aproximadamente 12 meses.
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Realizou-se a 13ª edição do Mercado Medieval de Óbidos, onde os 

visitantes tiveram oportunidade de mergulhar na História e vivenciar 

o cerco que a vila sofreu, em 1246, e que deu o mote ao evento deste 

ano. Nos 16 dias de realização do evento, foi possível assistir a mais 

de 100 espetáculos de música, 48 espetáculos de teatro, 52 torneios, 

4 eventos de recriação histórica (Cerco ao Castelo), 24 cortejos, 

32 demonstrações de voo de Falcoaria, 8 espetáculos de fogo e 3 

espetáculos de vídeo-mapping. Estiveram ao serviço 80 animadores 

ao longo do evento, que garantiram aos visitantes 48 horas de 

animação de rua e 4 horas de danças medievais, para além dos cerca 

de 800 voluntários das 22 coletividades presentes e ainda cerca de 50 

mercadores/artesãos que participaram neste grande acontecimento 

MERCADO MEDIEVAL DE ÓBIDOS
CENTENAS DE ESPETÁCULOS E UM PÚBLICO SATISFEITO NA XIX EDIÇÃO DO EVENTO 

“MUY NOBRE E SEMPRE LEAL” - O TEMA 
Óbidos reviveu o cerco de 8 meses que a vila viveu em 1246. Um 

cerco à vila pelo Conde de Bolonha, que se tornou o rei D. Afonso 

III, nas lutas de hegemonia que o opuseram ao seu irmão, o então 

rei D. Sancho II. Neste conturbado período, a vila manteve-se fiel 

ao seu soberano. Apesar das intenções do futuro Afonso III serem 

as de obrigar os habitantes de Óbidos a reconhecerem-no como 

legítimo soberano, a verdade é que numa assembleia convocada 

em Óbidos. No evento, que contou com a existência de 18 tavernas, 

2 tascas e 2 associações de recriação histórica, estiveram milhares de 

visitantes que se deslocaram de todo o país, especialmente da região 

centro e norte do país, para além dos países estrangeiros (dados 

apurados através do inquérito realizado pela organização). De acordo 

com o inquérito, o que os visitantes mais apreciaram neste evento 

foi, acima de tudo, o ambiente de convívio oferecido, bem como a 

diversidade, os espetáculos e animação, os trajes e o empenho de 

todos os protagonistas que estiveram envolvidos. O resultado é um 

público altamente satisfeito, com a totalidade das respostas entre o 

“muito bom” e o “excelente”, garantindo o regresso a Óbidos para este 

e outros eventos. 

pelo alcaide D. Fernando, governantes e nobres juram continuar 

fiéis a D. Sancho. Apesar das tentativas conciliatórias do Conde de 

Bolonha, o recurso às armas foi inevitável. A estoica resistência 

de Óbidos forçou ao levantamento do cerco e à marcha sobre 

Coimbra, só cedendo a vila a sua coalizão aquando da morte de 

D. Sancho II. Após este Cerco ao Castelo associado ao Conde de 

Bolonha, surge o ímpeto pela qual Óbidos foi reconhecida, “muy 
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MERCADO MEDIEVAL DE ÓBIDOS
CENTENAS DE ESPETÁCULOS E UM PÚBLICO SATISFEITO NA XIX EDIÇÃO DO EVENTO 

O Mercado Medieval de Óbidos apresentou, 

na edição deste ano, um espetáculo único e 

exclusivo que não deixou ninguém indiferen-

te. Um show de vídeo mapping e sonoplastia, 

elevou os sentidos de todos os presentes e criou 

um impacto incomparável. Sobre o tema “À 

Conquista do Castelo de Óbidos”, este espetá-

culo retratou toda uma história de lutas e de 

glórias e representou o espírito combatente de 

um passado de conquistas e vitórias que tão 

bem caracterizam a História do nosso País. O 

Castelo de Óbidos ganhou vida e cor com esta 

história, que foi contada através de espetacula-

res efeitos especiais, adaptados à sua fachada, 

com técnicas de vídeo mapping, som e luz.

A Hipnose foi a empresa responsável pela mega 

operação deste espetáculo, onde foram utilizados 

100.000 lumens de projeção FULL HD, 80.000 

watts de som, 30 Claypaky sharpy (sky effects) 

e efeitos com lança-chamas. Tudo isto para dar 

corpo a uma história que foi contada através de 

conteúdos 3D, Motion Graphics, juntamente, com uma performance realizada com atores reais, criando uma simbiose perfeita entre todos 

os elementos que constituíram a narrativa. Importa referir que este trabalho exigiu uma preparação que durou cerca de 4 meses. 

OFICINA DE PINTURA SOBRE A IDADE MÉDIA 
Decorreu, de 12 de julho a 2 de agosto, às sextas e domingos, uma Oficina de Pintura sobre “A Luz e a Cor na Idade Média”. A iniciativa 

aconteceu no Museu Municipal e pretendeu constituir uma viagem à pintura e ao vitral da Idade Média. A orientação dos trabalhos ficou a 

cargo da pintora Romarina Passos.

ESPETÁCULO DE VIDEO MAPPING “CONQUISTOU” CASTELO

nobre e sempre leal vila d’Óbidos”, enaltecendo a lealdade que os habitantes da 

vila tiveram por D. Sancho II. A este Cerco, muitos outros se seguiram nos séculos 

posteriores, levando a questionar como tal seria possível, sem que tivessem 

acesso a mantimentos de alguma forma. Foi crescendo a ideia de que só seria 

possível através de uma rede de túneis secretos que permitiam o abastecimento 

dos habitantes da vila nestes momentos de cerco, apesar de, a nível arqueológico, 

não existirem nenhumas indicações nesse sentido. Esta ideia dos túneis tornou-se 

mais evidente na tradição oral pelo nome segundo o qual os obidenses ainda hoje 

são conhecidos: os toupeiros. 

O Mercado Medieval de Óbidos regressa em 2015, com uma nova temática, 

mas com a mesma capacidade de surpreender os visitantes do maior evento de 

recriação histórica do país. 
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{ALBALUNA} {CORNALUSA} {CERCO AO CASTELO}

{TORNEIO} {ANYMAMUNDY} {COLIBRY}

{GOLIARDOS} {GADILUS} {CURINGA}

{SONS DA SUEVIA} {VELHA GAITEIRA} {A REVOLTA DOS BARÕES}
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A música de piano encheu, mais uma vez, por completo o burgo 

medieval de Óbidos, com a XIX Semana Internacional do 

Piano de Óbidos (SIPO), que decorreu de 25 de julho a 3 de agosto. 

O evento foi promovido pela Associação de Cursos Internacionais 

de Música de Óbidos, com o apoio da Câmara Municipal de Óbidos 

e do Ministério da Cultura - Direção Geral das Artes, tendo sido 

orientada por professores de renome internacional. Entre eles, 

Paul Badura-Skoda (Áustria), Boris Berman (EUA/Rússia), Josep 

Colom (Espanha), Manuela Gouveia (Portugal/Espanha) e Luiz 

de Moura Castro (EUA/Brasil). A SIPO 2014 reuniu, novamente, 

grandes personalidades do mundo da música, sendo, atualmente, 

um dos eventos musicais mais destacados do nosso País, com 

largas repercussões a nível internacional.

CONCERTO DE PIANO COM 
VICTORINO D’ALMEIDA

MÚSICOS DE RENOME 
INTERNACIONAL 
TORNAM ÓBIDOS NA 
CAPITAL DO PIANO 

O evento trouxe à vila de Óbidos músicos de renome internacional, num encontro com jovens estudantes de música, vindos de todo o  

mundo, reunidos num desejo de aperfeiçoarem os seus conhecimentos musicais. Para além dos cursos de Masterclasses, que durante o dia 

decorreram paralelamente em vários locais, contou, igualmente, com os concertos que integraram o Festival e que, à noite, chamaram um 

público melómano cada vez mais numeroso e entusiasta. No entanto, os cursos continuaram a constituir o núcleo principal da SIPO. Os 

concertos, na sua maioria, decorreram no Auditório Municipal Casa da Música.

A edição deste ano incluiu ainda uma palestra por Rui Vieira Nery, “Identidade Nacional, Cosmopolitismo e Modernidade na Música 

Portuguesa: de Bomtempo a Lopes-Graça”, no dia 27 de julho, no Pavilhão da Casa da Barbacam, em Óbidos.

Segundo a Presidente da ACIM – Associação de Cursos Internacionais de Música, Manuela Gouveia, “a XIX edição da SIPO demonstrou, 

novamente, o interesse que este evento cultural desperta nos círculos musicais a nível internacional. A participação de alunos, professores e 

pianistas, oriundos de 14 países - entre eles Portugal - é a prova do sucesso cada vez maior que o conceito artístico e pedagógico do programa 

da Semana Internacional de Piano tem obtido ao longo destes anos. A ressonância positiva que a SIPO tem recebido da parte dos participantes 

e do público, encoraja os organizadores a aceitar o desafio de tornar a próxima edição da SIPO num evento digno do seu XX aniversário.” 

Realizou-se, no dia 16 de agosto, no Santuário do Senhor Jesus da 

Pedra, em Óbidos, um concerto de piano com o Maestro António 

Vitorino D’ Almeida. O evento pretendeu apresentar uma obra 

inédita e original, criada pelo Maestro, intitulada “Improvisação a 

Óbidos”. A obra foi dedicada a Óbidos e teve como tema a celebração 

do seu património e da sua história.
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ETAPA DE VÓLEI DE PRAIA NO 
BOM SUCESSO 
Uma das etapas dos Nacionais de Duplas de Vólei de Praia passou, 

no início de julho, por Óbidos, nomeadamente pela Praia do 

Bom Sucesso. Juliana Antunes Rosas/Ana Freches e João Simões/Rui 

Moreira venceram a primeira etapa dos Campeonatos Nacionais de 

Duplas de Voleibol de Praia de femininos e masculinos, disputada na 

Praia do Bom Sucesso, na Lagoa de Óbidos. Juliana e Freches, campeãs 

nacionais em título, derrotaram, na Final, Carla Sousa/Raquel 

O Sporting Clube de Braga terminou, no dia 

23 de julho, o seu estágio de pré-época, 

em Óbidos, com uma receção no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho. Humberto Marques 

e Pedro Félix, presidente e vice-presidente da 

Câmara Municipal de Óbidos, receberam toda 

a equipa, liderada por Sérgio Conceição. Rui 

Casaca, diretor executivo do clube, afirmou que 

foi “uma honra e um privilégio muito grandes” 

ter feito este estágio em Óbidos, acrescentando 

que o Braga quer ter “uma época de sucesso” e, 

como tal, Óbidos foi a escolha “pela excelência 

do acolhimento”. O responsável sublinhou que 

a equipa teve, “desde o primeiro momento, 

a simpatia e disponibilidade da Câmara 

Municipal de Óbidos”. E porque o lema para 

este ano é «Estamos Juntos», os responsáveis 

pelo clube ofereceram uma camisola do Braga 

com o nome do presidente do Município. 

ÓBIDOS, UM CONCELHO PARA TODAS AS 
MODALIDADES
SC BRAGA RECEBIDO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

Humberto Marques, por seu lado, garantiu que “Óbidos é já uma referência do futebol português”, sublinhando “as condições que o 

concelho tem” para este género de estágios. Óbidos é um lugar de sorte e desejo a toda a equipa técnica, dirigentes e jogadores uma boa 

prestação”, disse. O presidente da Câmara Municipal de Óbidos deixou ainda o desafio que, caso o Braga seja campeão, Óbidos estará 

disponível para voltar a receber os Guerreiros do Minho e fazer a festa. Segundo o sítio na internet do clube minhoto, a escolha de Óbidos 

para a realização deste estágio de pré-época deveu-se ao facto do concelho ser “reconhecido como um dos melhores locais para acolher 

equipas de futebol profissional em Portugal, sendo, na maioria das vezes, a “casa” da seleção nacional”.

Lacerda, por 2-0 (21-15 e 21-9). Rosa Couto e Marta Hurst venceram Fabiola Gomes/Tânia Oliveira (21-17 e 21-15), no jogo de atribuição dos 

3.º e 4.º lugares. Em masculinos, João Simões/Rui Moreira superaram Sebastião Leão/Francisco Ribeiro (2-1: 21-13, 20-22 e 15-11), na final. 

No jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares, Ricardo Alvar/Bruno Sousa impuseram-se a Pedro Marques/Luís Freitas (2-0: 21-17 e 21-15). No 

Campeonato Nacional, os atletas vão adquirindo pontos nas várias etapas, em função da classificação atingida, e a acumulação de pontos 

dá origem ao Ranking Nacional, que serve para selecionar as melhores 16 equipas que participarão na última etapa, a chamada Final, que 

consagrará o vencedor como campeão nacional.
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A ASUPP – Associação de Stand Up Paddleboarding de Portugal, 

com sede na Lagoa de Óbidos, e a Câmara Municipal de 

Óbidos uniram-se para realizar, pela primeira vez,  uma etapa 

do Campeonato Nacional de SUP Race e Waves da Federação 

Portuguesa de Surf, que se realiza pela segunda vez no nosso país.  

O evento decorreu no fim-de-semana de 2 e 3 de agosto, tendo-se 

realizado, com sucesso, as provas de Race na Lagoa de Óbidos e a 

prova de Ondas, na Praia D’ El Rey. 

A etapa foi constituída por três provas distintas. No dia 2, sábado, 

participaram 25 atletas nas provas de SUP Race Maratona de 8 

quilómetros, da parte da manhã e SUP Race Sprint, com hits de 

200 metros, da parte da tarde. As provas contaram com atletas 

oriundos de norte a sul do país, incluindo um participante da 

Madeira e ainda participantes vindos do Reino Unido, França, 

Itália e Espanha. 

No conjunto das duas provas, sagraram-se vencedores os seguintes 

atletas:

1º classificado - José Cirilo, atleta da ASUPP e atual líder do 

campeonato de SUP Race

2º classificado - Pedro Agrafos, também atleta da ASUPP

3º classificado – Rui Meira, atleta da escola Rui Meira da Lagoa de 

Albufeira

A entrega dos prémios foi feita em Óbidos, na Praça de Santa Maria, 

pelos representantes dos principais sponsors e pelo Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Óbidos com o pelouro do  desporto, Pedro 

Félix. Todos os participantes seguiram para o Mercado Medieval 

de Óbidos, onde puderam degustar uma refeição, oferecida pelo 

Município. 

No dia 3, domingo, realizou-se a etapa de SUP Waves, com a 

participação de 22 atletas federados, na praia D’ El Rey, junto ao 

Hotel Marriott Golf & Beach. 

ETAPA DO CAMPEONATO 
NACIONAL DE SUP NO 
CONCELHO DE ÓBIDOS

Saíram vencedores:

1º classificado – Bruno Grandela, atleta da ASUPP e líder atual do 

campeonato de SUP ondas

2º classificado – Rui Fialho, atleta da ASUPP

3º classificado – Rui Horta, atleta da Costa da Caparica

4º classificado Pedro Casqueira, atleta da Costa da Caparica

A entrega dos prémios foi feita pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos, Humberto Marques, por Susana Ribeiro, em 

representação do Hotel Marriott Golf & Beach e por Rogério Ivan, 

diretor executivo da Oeste Sustentável. O Campeonato Nacional 

de SUP voltará a Óbidos em 2015, estando o Município empenhado 

em contribuir para o crescimento da modalidade no nosso país. 

Recorde-se que o SUP ou Stand Up Paddleboarding, trata-se de uma 

variante do surf, que tem vindo a ganhar, cada vez mais, adeptos 

em Portugal. É um desporto que consiste em andar de pé a remar 

sobre uma prancha em lagos, barragens, oceanos e rios. Permite 

o contacto direto com a natureza e pode ser praticado por todas 

as faixas etárias, o que o torna um desporto acessível e popular. A 

ASUPP é uma Associação sem fins lucrativos, para a prática, ensino 

e formação de SUP, realização de eventos sociais e de solidariedade, 

competições e atividades, em colaboração com organismos oficiais, 

associações e clubes. A ASUPP, fundada em 2010, é a primeira 

Associação criada em Portugal para a modalidade.
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{ DESPORTO }

SPORT CLUBE 
DO BAIRRO 
SOPRA 70 VELAS
O conhecido mestre Luís Xavier de Brito, 

tricampeão nacional de obstáculos, 

esteve, nos dias 15 e 16 de abril, n’ “O 

Cavalo d’Óbidos”, a realizar um estágio de 

obstáculos para os alunos mais avançados 

desta associação do concelho de Óbidos. 

Ao todo foram 7 os cavaleiros que 

receberam os ensinamentos deste mestre 

de equitação, em aulas das 10 às 17 horas. 

Recorde-se que a associação fica situada em 

Óbidos, na Quinta do Regato, e tem como 

objetivo desenvolver o gosto pela prática 

hípica e a criação de uma alternativa, na 

oferta desportiva no concelho de Óbidos, 

destinada a todas as idades. 

O Clube de Atletismo de Óbidos, com o apoio do Município, realizou pelo 6º ano o Trail 

Noturno da Lagoa de Óbidos, que se realizou na noite de 2 de agosto. Esta edição 

superou o número de inscritos face ao ano anterior, chegando aos 1080. As inscrições 

abriram a 1 de junho, tendo esgotado em menos de 72 horas. Este evento desportivo, à 

semelhança das edições anteriores, foi constituído por duas provas competitivas, o Ultra 

Trail, de 50 km, e o Trail, de 25 km, e uma não competitiva, a caminhada de 12 km.

Para fazer os 50 km, estiveram na partida 410 atletas, tendo cortado a meta 385, 

verificando-se algumas desistências e desclassificados. O vencedor foi o atleta Nuno Silva 

com 4h21m10s, da equipa Desnível Positivo, seguido de Rui Luz com 4h38m47s, da CDA 

- O sol nasce para todos. Em terceiro lugar ficou o atleta Ricardo Silva, com 4h38m50s, da 

EDV - Viana Trail. Em femininos, a vencedora foi Ester Alves, com 5h22m19s, da Desnível 

Positivo, seguida de Lucinda de Sousa, com 5h42m56s, do Gondomar Futsal Clube. Em 

terceiro, ficou Sofia Roquete, com 5h55m20s, da CCD - O sol nasce para todos. 

Na prova dos 25 km, compareceram na linha de partida 415 corredores, tendo terminado 

402. O vencedor foi Diogo Fernandes, vencedor da edição anterior, com 2h06m09s, da 

Oftelrunners, seguido de Hélder Grosso com o tempo de 2h10m37s, da equipa Falcões 

Selvagens. Em terceiro lugar ficou Nelson Graça, com 2h14m13s, da Run.pt. Em femininos 

venceu Patrícia Carreira, com 2h25m45s, da Oftelrunners, seguida da sua irmã Cláudia 

Carreira, com o tempo de 2h39m09s, também da Oftelrunners. A terceira classificada, da 

mesma equipa, foi Bárbara Fernandes, com 3h05m22s. 

O percurso para as provas competitivas foi circular. Os atletas saíram de Óbidos em direção 

ao atlântico, nos 50 km, passando por trilhos, pelas aldeias do Sobral da Lagoa e Vau, até à 

orla marítima, desde a urbanização da Praia d’ El Rey até à praia dos Pescadores. A seguir 

contornaram a Lagoa até ao parque de merendas do Arelho e regressaram a Óbidos, 

subindo ao Outeiro da Assenta e Santo Antão, entrando pela porta poente da muralha, 

onde estava instalada a meta.

O VI Trail Noturno da Lagoa de Óbidos, para além de alterações substanciais no percurso 

em relação às edições anteriores, fez parte do circuito nacional de Ultra Trail, organizado 

pela Associação de Trail Running de Portugal (ATRP). 

INSCRIÇÕES ESGOTADAS E MAIS 
DE MIL ATLETAS NO VI TRAIL 
NOTURNO DA LAGOA DE ÓBIDOS
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{ TÍTULOS DE IMPRENSA }

in Jornal das Caldas, 06.08.2014 in Jornal das Caldas, 06.08.2014

in Gazeta das Caldas, 08.08.2014

in Diário de Leiria, 07.08.2014

in Diário de Leiria, 07.08.2014

in Gazeta das Caldas, 08.08.2014 in Jornal das Caldas, 13.08.2014

in Gazeta das Caldas, 15.08.2014in Gazeta das Caldas, 15.08.2014in Jornal das Caldas, 13.08.2014

in Gazeta das Caldas, 15.08.2014 in Gazeta das Caldas, 15.08.2014in Gazeta das Caldas, 15.08.2014in Gazeta das Caldas, 15.08.2014

in Jornal das Caldas, 13.08.2014

in Gazeta das Caldas, 08.08.2014 in Gazeta das Caldas, 08.08.2014

in Gazeta das Caldas, 08.08.2014

in Gazeta das Caldas, 08.08.2014

in Diário de Leiria, 06.08.2014
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{ BIBLIOTECA }

Dando continuidade a uma parceria estabelecida entre a 

comunidade digital de leitores da Biblioteca Municipal de 

Óbidos e o grupo digital Recordar a Sancheira e com o apoio do 

Arquivo Histórico, foi inaugurado, na tarde do dia 19 de julho 

um pequeno núcleo expositivo sobre a água, patente nos antigos 

lavadouros públicos da Sancheira Grande, cuja reabilitação foi 

iniciada pela Junta de Freguesia, exatamente para o efeito.

Na visita ao espaço, pelo menos quatro gerações de sancheirenses, 

recordaram os tempos em que as duas aldeias, dependiam, na sua 

totalidade, das nascentes e fontes que as serviam, e sem as quais 

não se podiam ter desenvolvido, relembrando que a água é fonte de 

vida e, como tal, sagrada para quem a usava. Contaram-se histórias, 

recordaram-se episódios e novos e menos novos aprenderam e 

ensinaram um pouco da sua história e do valor do seu património, 

facto importante para a sua salvaguarda, uma vez que só 

preservamos aquilo que compreendemos.

PODE ENCONTRAR 
NA NOSSA BILIBIOTECA

NOVIDADES

LAVADOUROS DA SANCHEIRA GANHAM VIDA

Título: ABISMO
Autor: Lincoln Child
Edição: Ulisseia/2008
Público-alvo: Adulto

Título: O JOGO DO ANJO
Autor: Carlos Ruiz Zafón
Edição: Dom Quixote/2008
Público-alvo: Adulto

A mais aterradora descoberta 
arqueológica. A três mil metros 
de profundidade, por sob a 
superfície do oceano Atlântico, 
um grupo de cientistas trabalha 
naquela que é considerada a 
mais extraordinária descoberta 
subaquática de todos os tempos. 
Mas tratar-se-á do maior 
achado arqueológico da história 
da humanidade – ou o mais 
aterrador?

Na Barcelona turbulenta dos 
anos 20, um jovem escritor 
obcecado com um amor 
impossível recebe de um 
misterioso editor a proposta 
para escrever um livro como 
nunca existiu, a troco de uma 
fortuna e, talvez, muito mais. 
Esta obra oferece-nos uma 
aventura de intriga, romance 
e tragédia, através de um 
labirinto de segredos onde o 
fascínio pelos livros, a paixão 
e amizade se conjugam num 
relato magistral.
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{ DOCUMENTOS COM HISTÓRIA }

RIO-Revista Informativa de Óbidos
#45  ABR.JUN. 2014

Há um ano que decorria a Primeira Guerra Mundial, quando seis 

jovens naturais e residentes na Sancheira, foram considerados 

aptos para o serviço militar. Dos seis, três iriam, em breve, fazer parte do 

CEP, Corpo Expedicionário Português que, em 1917,  depois de um curto 

treino em Tancos, rumaría a França para lutar. Os jovens eram, à data, 

solteiros, tinham vinte anos de idade e  estavam ligados à agricultura. 

António Rodrigues, nasceu às duas da tarde do dia 21 de Janeiro de 

1895. Filho de Manuel Rodrigues, natural da freguesia de Alvorninha e 

de Teresa de Jesus, da freguesia de A-dos-Negros, é identificado como 

jornaleiro no livro do recenseamento militar.  A dois de julho de 1917 

embarca para França, integrado no primeiro batalhão da primeira 

companhia, tendo regressado a Portugal em 9 de junho de 1919. José 

dos Santos, era filho de Pio dos Santos e de Esménia Constância, ambos 

haviam vindo residir para a aldeia, sendo referenciado que nascera a 13 

de junho de 1895 e fazendeiro, à data da incorporação. Quando embarca 

para França a 21 de agosto de 1917, é já órfão de pai. Tendo integrado 

o primeiro batalhão da primeira companhia regressará a Portugal a 

9 de Abril de 1919. Finalmente, Justino Afonso Alves, nasceu a 16 de 

janeiro de 1895 e era filho de Francisco Afonso, proprietário e de Cristina 

do Rosário e, tal como o seu antecessor é referido como fazendeiro. 

Como segundo cabo integra o primeiro grupo da sétima companhia, 

tendo embarcado a 4 de agosto e regressado ao país a 9 de março de 

1919. Tirando esta curta estadia nas trincheiras da Flandres, os três 

irão continuar a residir na aldeia que os vira nascer. Aí constituirão 
família , aí exercerão as suas profissões (os dois primeiros ligados à lavoura, Justino Afonso ligado ao comércio) e aí virão a falecer muitos 

anos depois, sem nunca esquecerem as aventuras e desventuras vividas na guerra e de que posteriormente, daremos conta. Nesse período 

(1916- 1918), cerca de setenta soldados naturais ou residentes no concelho de Óbidos, integraram o CEP e o Arquivo Histórico  pretende, 

à semelhança do que começou já a fazer com estes três, evocá-los todos, recolhendo todas a informações ainda disponíveis. Para isso, 

e em articulação estreita com os docentes de HGP do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, irá propor à comunidade educativa a 

participação no projeto “Óbidos nas Trincheiras”, a desenvolver a partir de setembro.

{OBIDENSES NA GRANDE GUERRA}

33
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{ OBRAS }

AMOREIRA 
Limpeza do Rio 

Travesso, junto ao 
Parque de Lazer 

AMOREIRA
Limpeza, preparação e 
manutenção das praias 
para a época balnear

GAEIRAS
Reparação e manutenção 
de caminhos rurais e 
urbanos em toda a área 
da freguesia

A-DOS-NEGROS 
Limpeza e manutenção 

de taludes em caminhos 
rurais

A-DOS-NEGROS 
Limpeza de valetas 
e manutenção de 
caminhos rurais

GAEIRAS
Manutenção e 

limpeza de linhas 
de água

OLHO MARINHO
Primeira utilização 
da barquinha na 
preparação do campo 
polidesportivo

OLHO MARINHO
Continuação 

da reparação e 
manutenção de 

caminhos rurais, a fim 
de apoiar o acesso dos 

agricultores às suas 
propriedades 
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{ OBRAS }

Tendo em conta a época atual de colheitas e a importância da agricultura para a subsistência da população do Concelho, a Câmara Municipal de Óbidos teve 

especial atenção aos caminhos rurais. O objetivo foi garantir a limpeza e reparação dos acessos às propriedades dos agricultores, para que estes pudessem 

laborar com as melhores condições possíveis. O Município interviu e reparou mais de 90% dos caminhos rurais do Concelho. 

STA. MARIA, 
S. PEDRO 

E SOBRAL
Após reparação do 

cilindro, este ficou apto 
a apoiar a população na 

reparação de vias 

USSEIRA
Reparação e manutenção 

de caminhos rurais

VAU
Limpeza e reparação de 

caminhos rurais

STA. MARIA, 
S. PEDRO 
E SOBRAL
Acompanhamento do 
Presidente da Câmara 
Municipal de Óbidos à 
requalificação da estrada 
dos Casais Brancos

USSEIRA
Término da reparação do 
caminho rural da Quinta Nova

VAU
Limpeza e manutenção 
das margens da Lagoa 

STA. MARIA, S. PEDRO 
E SOBRAL

Executivo, em conjunto 
com o Presidente da 
Junta de Freguesia, 
recolhe informação 

sobre as necessidades 
da comunidade a fim de 
intervir no terreno e dar 

resposta célere
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QUE TIPO DE FUNÇÃO DESEMPENHA NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS?

{ Catarina Ferreira - 36 anos } 
Sou licenciada em sociologia, e desempenho 
as minhas funções no Centro de 
Intervenção Social. No CIS, desenvolvemos 
um conjunto de programas que visam 
apoiar e melhorar a vida dos munícipes, dos 
0 aos 100 anos. De uma forma mais geral, 
as minhas funções passam pela criação e 
implementação de atividades/programas 
sociais, atendimento e encaminhamento 
de munícipes, apoio a instituições com 
intervenção de âmbito social. Dinamizo, 
em conjunto com a colega Lara Dias, 
o Programa Melhor Idade, dirigido à 
população reformada. No âmbito do 
programa Rede Social, elaboro documentos 
de diagnóstico e planeamento social.

{ João Maria Dias - 52 anos }
Assistente operacional na área de carpintaria 
e responsável pela montagem e desmontagem 
dos eventos na Cerca do Castelo (Mercado 
Medieval, Vila Natal, Festival Internacional do 
Chocolate e outros).

DE TODAS AS AÇÕES QUE O MUNICÍPIO 
TEM REALIZADO, O QUE DESTACA?
{ CF } A aposta na área social e na educação, 
com a criação da rede de centros de dia e de 
convívio, as medidas de apoio aos bebés e 
famílias, a criação de programas inovadores 
na educação e o apoio na área da inovação e 
criatividade, aliada à criação de emprego.

{ JMD } De uma forma geral todos os 
eventos realizados na Cerca do Castelo, com 
especial destaque para o Mercado Medieval. 
Destaco ainda as ações de cariz social, a rede 
escolar e o Parque Tecnológico de Óbidos.

QUE SUGESTÃO GOSTAVA DE FAZER À 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS?

{ CF } Manter a aposta na área social. 

{ JMD } Sugiro a continuidade na área 
social, nomeadamente atendendo os mais 
velhos. Apoiar a dinâmica das equipas 
de trabalho, no sentido de promover a 
inovação de projetos e que continuem a 
colocar Óbidos no roteiro dos visitantes.

{ QUEM É QUEM }

JOÃO MARIA
DIAS

CATARINA
FERREIRA



37
RIO-Revista Informativa de Óbidos

#46  JUL.SET. 2014

{ EDITORIAL }{ EDITAL DE DELIBERAÇÕES }

} 30 DE MAIO 2014
Foi por maioria aprovada a ata nº 10, respeitante 
à reunião do dia 16 de maio de 2014. O executivo 
municipal tomou conhecimento do esboço 
corográfico relativo à ecopista Olho Marinho/
Furadouro. Por unanimidade, o elenco camarário 
deliberou não exercer o direito de preferência na 
transação do imóvel a que corresponde o artigo 
matricial urbano nº 4932-A da freguesia de Santa 
Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa, sito na Rua 
Direita - Óbidos, pelo valor de 231.000,00€. A 
Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer 
o direito de preferência na transação do imóvel 
a que corresponde o artigo matricial urbano nº 
4932-B da freguesia de Santa Maria, São Pedro 
e Sobral da Lagoa, sito na rua Direita - Óbidos, 
pelo valor de 71.000,00€. Foi por unanimidade 
deliberado emitir parecer desfavorável à plantação 
de eucaliptos que Martinho Manuel Anacleto 
dos Santos Pacheco pretende efetuar em prédio 
rústico sito em Miranda ou Poupeira, freguesia de 
A-dos-Negros. Tendo por base o parecer técnico, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, não atender 
ao pedido de Peter Alexandre da Cruz Pereira de 
pagamento dos prejuízos causados em viatura por 
tampa da caixa de esgoto sita na antiga estrada 
real em A-da-Gorda. Mais deliberou conceder 
audiência de interessado, nos termos dos artigos 
100º e 101º do CPA. O elenco camarário tomou 
conhecimento da 14.ª Modificação ao Orçamento 
da Despesa 2014. Foi tomado conhecimento da 15.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa, PAM e PPI 
para 2014. Por unanimidade, a Câmara aprovou o 
valor da inscrição no Programa Oficinas de Verão 
2014. A Câmara, por unanimidade, aprovou a 
proposta de atribuição de subsídios aos clubes 
desportivos. Mais deliberou conceder audiência de 
interessado, nos termos dos artigos 100º e 101º do 
CPA. Foi por unanimidade aprovada a proposta de 
Regulamento para Atribuição de Comparticipação 
de Medicamentos. Foi ainda deliberado submeter 
a mesma proposta de regulamento a consulta 
pública. Por unanimidade e conforme previsto na 
alínea b) do nº 1 do artº 71º do RJUE, a Câmara 
deliberou manifestar a intenção de declarar a 
caducidade da licença de loteamento com obras de 
urbanização, em nome de Herdeiros de Faustino 
da Gama, em Quinta das Janelas - Gaeiras, por não 
ter sido requerido dentro do prazo legal o alvará 
de licença de loteamento e obras de urbanização. 
Mais deliberou conceder audiência de interessado, 
nos termos dos artigos 100º e 101º do CPA. Por 
unanimidade, foi ratificado o despacho do Vice-
Presidente da Câmara, proferido a 15/05/2014, 
que deferiu o pedido de Monterg - Construções, 
SA, de certidão nos termos do nº 2 do artº 49º do 
DL 555/99, na sua atual redação, tendo em vista a 
celebração de negócio jurídico na transmissão do 
imóvel construído no lote nº 31 do Loteamento de 
Arcos de Santa Iria, titulado pelo alvará 3/2007. 

}  13 DE JUNHO 2014
Por unanimidade, o executivo municipal emitiu 
parecer desfavorável quanto à plantação de 
eucaliptos, a pedido do ICNF – Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, que 
Fausto Agostinho Soares da Costa pretende 
fazer um prédio rústico sito em A-dos-Negros, 

nos termos do parecer técnico, na medida em 
que o espaço em causa se encontra na REN. Em 
face do PDM não é permitido espécies de rápido 
crescimento naquela reserva. Nada obsta a que 
se possa fazer redução da faixa de combustível 
por alteração do corte do coberto vegetal, desde 
que não se faça uma alteração do uso do solo. O 
executivo municipal, por unanimidade, ratificou 
o despacho do Presidente da Câmara, proferido 
no dia 22 de maio de 2014, que emitiu parecer 
favorável à “Aquisição de serviços de impressão 
para a Revista Informativa de Óbidos (RIO). O 
executivo municipal, por unanimidade, ratificou 
a decisão do Presidente da Câmara, sobre a 
privatização da EGF. A Câmara aprovou por 
unanimidade, a autorização prévia para assunção 
de compromissos plurianuais. A Câmara aprovou, 
por unanimidade, o pedido de apoio para a 
realização da festa de final de ano letivo dos 
alunos e pais do Complexo Escolar do Furadouro. 
A Câmara aprovou, por maioria, os documentos 
de prestação de contas consolidadas – 2013. A 
Câmara aprovou, por unanimidade, a proposta de 
contrato de delegação de competências a celebrar 
com as Juntas de Freguesia. 

}  27 de junho 2014
Foram por maioria aprovadas as atas nos 11 e 
12, respeitantes respetivamente às reuniões 
dos dias 30 de maio e 13 de junho de 2014. O 
executivo municipal tomou conhecimento da 16ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa, PAM e 
PPI para 2014. Foi tomado conhecimento da 17ª 
Modificação ao Orçamento, PAM e PPI para 2014. 
Por unanimidade e após audiência de interessado 
a Rui Pedro Ferreira Duarte Nunes, sem que 
este tenha apresentado qualquer argumentação, 
o elenco camarário deliberou indeferir 
definitivamente o pedido de indemnização por 
danos causados em viatura numa tampa de 
caixa de visita existente na Estrada Nacional 8 - 
Caxinas, em virtude de não ter sido demonstrado 
o nexo de causalidade adequada entre o ato e o 
dano. A Câmara deliberou, por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência na transação, pelo 
valor de 10.000,00€, do imóvel, sito em Fraldeu, 
a que corresponde o artigo matricial nº 3872 da 
freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da 
Lagoa. Foi por unanimidade deliberado aprovar a 
atribuição de nomes a três travessas da Sancheira 
Grande. Por unanimidade, a Câmara aprovou a 
proposta de atribuição de apoios a instituições com 
intervenção de âmbito social. Atendendo a que o 
respetivo encargo se estende ao ano de 2014, mais 
deliberou sujeitar a presente decisão a autorização 
prévia da Assembleia Municipal para assunção de 
compromissos plurianuais, ao abrigo do previsto 
da alínea c) do n º 1 do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 
28 de fevereiro. A Câmara tomou conhecimento 
do Relatório de Execução Orçamental - 1º 
Trimestre de 2014, da Óbidos Criativa, E.M. O 
executivo municipal tomou conhecimento das 
prestações de serviços contratados no âmbito 
do parecer genérico emitido por deliberação de 
04/04/2014. Foi por unanimidade deliberado 
atribuir à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Josefa de Óbidos um apoio 
financeiro no valor de 2.550,00€, tendo em vista 

a realização da festa de final de ano.
Por unanimidade, a Câmara aprovou o protocolo 
tripartido entre a Federação Portuguesa de 
Voleibol, a Câmara Municipal de Óbidos e a 
Óbidos Criativa - E.M., tendo em vista a realização 
no Concelho de Óbidos, entre 4 e 6 de julho de 
2014, de uma etapa do Campeonato Nacional de 
Voleibol de Praia.

ASSEMBLEIA
}  30 de junho 2014
Foram tomadas as seguintes deliberações: 
aprovada, por unanimidade, a proposta para 
celebração de Contrato Interadministrativo de 
delegação de competência, ao abrigo do previsto 
nas alíneas l) e m) do artº 33º da Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro e autorização da assunção de 
compromisso plurianual, nos termos previstos 
na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro - cobrança de 
faturas municipais; aprovada,  por unanimidade, a 
autorização prévia para assunção de compromissos 
plurianuais constantes da informação da SAEP, 
de forma a dar cumprimento ao estipulado na 
alínea c) do  nº 1 do artº 6º da Lei nº 8/2012, de 
21 de fevereiro, Lei dos Compromissos;  incluindo 
também a autorização de repartição de encargos, 
atendendo ao facto do valor anual exceder o 
montante de 99.760,00€, conforme previsto 
no artº 22º do DL nº 197/99, de 08 de junho, 
relativo ao procedimento para o fornecimento 
em contínuo de refeições para o serviço 
municipal de refeições de Óbidos; aprovada, por 
unanimidade, a autorização prévia para assunção 
de compromissos plurianuais, de forma a dar 
cumprimento ao estipulado no artº 6º, nº 1, alínea 
c), da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos 
Compromissos, referente aos apoios financeiros a 
conceder no âmbito do Regulamento do Programa 
de Atribuição de Apoios Municipais a Instituições 
com Intervenção de Âmbito Social; aprovada, por 
maioria, a Prestação de Contas Consolidadas do 
ano de 2013, conforme previsto no nº 2 do artº 76º 
da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro;

} 11 de julho 2014
Foi por maioria aprovada a ata nº 13, respeitante 
à reunião do dia 27 de junho de 2014. O executivo 
municipal tomou conhecimento da 18ª Modificação 
ao Orçamento e PPI de 2014. Por unanimidade e 
após audiência de interessado, o elenco camarário 
deliberou indeferir definitivamente o pedido de 
Peter Alexandre da Cruz Pereira de pagamento 
dos prejuízos causados em viatura, alegadamente 
por tampa da caixa de esgoto da antiga estrada 
real em A-da-Gorda, em virtude de não ser 
evidente a relação entre os danos na porta lateral 
do veículo e a tampa da caixa de saneamento. Foi 
por unanimidade deliberado emitir parecer prévio 
favorável à proposta de prestação de serviços 
de controlo de pragas no Concelho de Óbidos. 
Por unanimidade e de acordo com o previsto na 
alínea d) do nº 3 do artigo 71º do RJUE, a Câmara 
deliberou manifestar a intenção de declarar a 
caducidade da autorização administrativa em 
nome de António Coito do Carmo, para construção 
de armazém no lote nº 11 da Zona Industrial da 
Ponte Seca, freguesia de Gaeiras, por a obra não 
ter sido concluída no prazo fixado no alvará de 
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obras. Mais foi deliberado conceder audiência 
prévia ao interessado, nos termos dos artigos 100º 
e 101º do CPA.

}  25 de julho 2014
Foi por maioria aprovada a ata nº 14, respeitante 
à reunião do dia 11 de julho de 2014. O executivo 
municipal tomou conhecimento da 19.ª 
Modificação ao Orçamento e PPI de 2014. Por 
unanimidade, foi atribuído à Sociedade Musical 
e Recreativa Obidense um apoio financeiro no 
valor de 3.500,00€, tendo em vista a deslocação a 
Staffolo, em Itália. Foi por unanimidade ratificada 
a subscrição, pelo Presidente da Câmara, dos 
protocolos respeitantes a formação em contexto 
de trabalho de Cursos Profissionais de Nível 
Secundário. A Câmara ratificou, por unanimidade, 
a subscrição, pelo Presidente da Câmara, do Pacto 
Low Carbon para a Sustentabilidade Energética 
dos Municípios Associados da Oeste Sustentável. 
Por unanimidade, o elenco camarário aprovou 
o Acordo de Colaboração com o Agrupamento 
de Escolas Josefa de Óbidos, tendo como 
objetivo implementar o Programa de Atividades 
de Enriquecimento Curricular - ano letivo 
2014/2015. O executivo municipal aprovou, 
por unanimidade, a proposta de candidatura 
ao apoio financeiro para implementação das 
atividades de enriquecimento curricular - ano 
letivo 2014/2015. Foi por unanimidade emitido 
parecer prévio favorável à proposta de Prestação 
de serviços de vigilância humana, por rondas, 
em vários edifícios do Município de Óbidos. Por 
unanimidade, a Câmara emitiu parecer prévio 
favorável à proposta de Prestação de serviços 
para o pagamento dos recibos de água e programa 
“Crescer Melhor”, por sistemas multibanco e débito 
direto. Foi por unanimidade ratificado o despacho 
do Sr. Vice-Presidente da Câmara, proferido no 
dia 16 de julho de 2014, que, em conformidade 
com a informação dos serviços, determinou a 
certificação da pretensão de Gui Santos Pereira 
Caldas sobre a situação das obras de urbanização 
do loteamento nº 343, para celebração de negócio 
jurídico com a transmissão do imóvel construído 
no lote 6.

}  8 de agosto 2014
Foi por maioria aprovada a ata nº 15, respeitante 
à reunião do dia 25 de julho de 2014. O executivo 
municipal tomou conhecimento da 20ª 
Modificação ao Orçamento de 2014. A Câmara 
tomou conhecimento da 21ª Modificação ao 
Orçamento e PPI de 2014. Por unanimidade, o 
elenco camarário isentou a União de Amigos de 
Olho Marinho do pagamento das taxas referentes 
à realização da festa anual em honra do Imaculado 
Coração de Maria. Mais deliberou autorizar a 
restituição do valor pago pela referida taxa. Foi 
por unanimidade deliberado isentar o Grupo de 
Cicloturismo de Gaeiras do pagamento das taxas 
referentes à realização da prova “3 horas de 
resistência Vila de Gaeiras”. A Câmara deliberou, 
por unanimidade, isentar o Centro Cultural 
Social e Recreativo Arelhense do pagamento das 
taxas correspondentes à realização de prova de 
BTT. Mais foi deliberado autorizar a restituição 
do valor pago pela referida taxa. O executivo 

municipal isentou, por unanimidade, a ARCACEN 
- Associação Recreativa e Cultural dos Amigos da 
Capeleira e Navalha - do pagamento das taxas 
para a realização de vacada. Deliberou também 
autorizar a restituição do valor pago pela mesma 
taxa. Por unanimidade, a Câmara isentou a ARCU 
- Associação Recreativa e Cultural de Usseira - 
do pagamento das taxas relativas à realização de 
baile. Mais deliberou autorizar a restituição do 
valor pago pela referida taxa. O elenco camarário, 
por unanimidade, deliberou isentar a União 
Filarmónica de A-da-Gorda do pagamento das 
taxas para a realização da festa anual em honra 
de Santo António. Mais foi deliberado autorizar 
a restituição do valor pago pela referida taxa. Foi 
por unanimidade deliberado isentar a Associação 
Cultural Recreativa e Desportiva da Gracieira do 
pagamento das taxas referentes a realização de 
baile. Deliberou também autorizar a restituição 
do valor pago pela mesma taxa. Por unanimidade, 
o elenco camarário isentou o Grupo Desportivo 
Amoreirense do pagamento das taxas para a 
realização de sardinhada. Mais deliberou autorizar 
a restituição do valor pago pela referida taxa. O 
executivo municipal, por unanimidade, isentou a 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa 
Maria Madalena de A-do-Negros do pagamento 
das taxas referentes à emissão de certidão do 
RGEU. Deliberou também autorizar a restituição 
do valor pago pela mesma taxa. Por unanimidade, 
a Câmara isentou a União de Amigos de Olho 
Marinho do pagamento das taxas relativas ao 
licenciamento para realização da feira anual em 
honra de Santo António. Mais deliberou autorizar 
a restituição do valor pago pela referida taxa. Foi 
por unanimidade deliberado isentar a ARCACEN 
- Associação Recreativa e Cultural dos Amigos da 
Capeleira e Navalha - do pagamento das taxas para 
o licenciamento da realização da tradicional festa 
de verão. Foi também autorizada a restituição do 
valor pago pela mesma taxa. Foi por unanimidade 
deliberado isentar a ARCU - Associação Cultural 
e Recreativa da Usseira do pagamento das taxas 
correspondentes à realização do VIII Festival da 
Cerveja. Deliberou também autorizar a restituição 
do valor pago pela mesma taxa. O elenco camarário, 
por unanimidade, deliberou isentar a Associação 
Recreativa Desportiva Cultural Vauense do 
pagamento das taxas referentes à realização da 
festa do Bom Verão. Mais deliberou autorizar 
a restituição do valor pago pela referida taxa. O 
executivo municipal isentou, por unanimidade, a 
União de Amigos de Olho Marinho do pagamento 
das taxas referentes ao licenciamento de “Passeio 
BTT”. Mais foi deliberado autorizar a restituição do 
valor pago pela referida taxa. Foi por unanimidade 
deliberado isentar o Grupo de Cicloturismo de 
Gaeiras do pagamento das taxas correspondentes 
às licenças para “1º passeio de bicicletas antigas”. 
Foi também autorizada a restituição do valor pago 
pela mesma taxa. Por unanimidade, a Câmara 
isentou o Grupo de Cicloturismo de Gaeiras, do 
pagamento das taxas correspondentes às licenças 
para a realização do “9º passeio de cicloturismo”. 
Mais deliberou autorizar a restituição do valor 
pago pela referida taxa. A Câmara deliberou, 
por unanimidade, isentar a ARCU - Associação 
Recreativa e Cultural de Usseira do pagamento 

das taxas relativas à realização de 2 bailes. O 
elenco camarário, por unanimidade, deliberou: 
a) revogar o despacho do Presidente da 
Câmara, proferido em 14 de março de 2014, que 
concordou com a proposta de indeferimento do 
pedido da Óbidos Criativa - E.M., de isenção do 
pagamento das taxas relativas a licença de recinto 
improvisado para o evento Festival de Chocolate; 
b) isentar a Óbidos Criativa - E.M.,  do pagamento 
das mesmas taxas; c) autorizar a devolução do 
valor pago a título de taxas pelo licenciamento do 
recinto improvisado. Por unanimidade, a Câmara 
isentou a Associação “O Socorro Gaeirense” do 
pagamento das taxas correspondentes à emissão 
de alvará de utilização da obra de serviço de 
apoio domiciliário. Mais deliberou autorizar a 
restituição do valor pago pela referida taxa. O 
elenco camarário, por unanimidade, deliberou 
isentar a ARCU - Associação Recreativa e Cultural 
de Usseira do pagamento das taxas relativas à 
realização de baile. O executivo municipal isentou, 
por unanimidade, a ARCACEN - Associação 
Recreativa e Cultural dos Amigos da Capeleira 
e Navalha - do pagamento das taxas relativas 
ao licenciamento de baile. Por unanimidade, 
a Câmara aprovou a proposta de abertura de 
procedimento concursal para o recrutamento 
de técnicos para o ensino de inglês e de música, 
no âmbito das atividades de enriquecimento 
curricular (AEC’s) - ano letivo 2014/2015. O 
executivo municipal aprovou, por unanimidade, 
a proposta de aceitação de prestação de trabalho 
a favor da comunidade. Foi por unanimidade 
aprovada a despesa correspondente ao “Contrato 
de Emprego Inserção +”, a que se candidatou 
Patrícia Oliveira. A Câmara, por unanimidade, 
ratificou o despacho do Presidente da Câmara, 
proferido em 30 de julho de 2014, que emitiu 
parecer prévio favorável à proposta de “Aquisição 
de serviços para viagens e estadia em Paraty”. 
Foi por unanimidade ratificado o despacho do Sr. 
Vice-Presidente da Câmara, proferido no dia 23 
de julho de 2014, que, a requerimento de Octávio 
Jorge Nunes, emitiu parecer favorável nos termos 
do artº 54º da Lei 64/03 de 23 de agosto, tendo 
em vista celebração de negócio jurídico com a 
doação de prédio rústico em compropriedade. 
Por unanimidade, o elenco camarário ratificou 
o despacho proferido a 23 de julho de 2014 pelo 
Vereador com o Pelouro de Gestão Urbanística, de 
reconversão do empreendimento turístico Casa 
de São Tiago de “turismo rural” para “turismo de 
habitação”.
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 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

 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

 ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO EXECUTIVO

PRESIDENTE DA CÂMARA
Humberto Marques

VEREADORES
Pedro Félix
Celeste Afonso
José Capinha

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. 262 955 569
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

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
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. 262 950 134
obidos.com@obidos.com.pt

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

MORADA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

E-MAIL

Enviar ou entregar: CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
 Gabinete de Comunicação
 Largo de S. Pedro
 2510-086 Óbidos

ou por mail:   rio@cm-obidos.pt
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02 SET. A 06 SET.
DREAM LAB - GOODBYE SUMMER’14
ESPAÇO Ó - ÓBIDOS  
Campo de férias que se destina a adolescentes dos 13 aos 17 anos 

e decorre nas instalações no COlab. Os participantes poderão 

viver a experiência de várias atividades profissionais, tais 

como:  teatro, vídeo, jornalismo, joalharia, design gráfico, escrita 

criativa, entre outras. A inscrição inclui oficinas, palestras, 

seguro, refeições, dormida, muita diversão e novas amizades.  

Mais informações em: dreamlab.obidos@gmail.com.

30 MAI. A 15 SET.
EXPOSIÇÃO “A LINGUAGEM 
DAS FLORES”, DE SOFIA MEDEIROS
GALERIA novaOGIVA
Todos os dias (exceto terças-feiras) das 10h00 às 13h00 e das 

14h00 às 18h00

16 SET.
5ª ANIVERSÁRIO ABC – APOIO DE BASE À 
CRIATIVIDADE
CONVENTO DE S. MIGUEL DAS GAEIRAS

21 SET.
BTT – RESISTÊNCIA “TRILHO DA BARRAGEM DAS 
GAEIRAS” 

27 SET.
SESSÃO DE ALIMENTAÇÃO ECOLÓGICA
JARDINS DO MERCADO BIOLÓGICO DE ÓBIDOS
Vai-se falar de escolhas alimentares e do seu impacto na saúde, 

na comunidade e no ambiente. Venha aprender como pode 

diminuir a sua pegada ecológica através da alimentação e ainda 

leve para casa um cabaz de frutas e legumes da região para um 

almoço deliciosamente ecológico! (inscrições até 25 de setembro)

facebook.com/mercadobiologicodeobidos

28 SET.
9ª MARATONA DE BTT ÓBIDOS 

OUTUBRO
INAUGURAÇÃO DOS EDIFÍCIOS CENTRAIS DO PARQUE 
TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS

DEZEMBRO
ÓBIDOS VILA NATAL


