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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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PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS

UM PROJETO DE TODOS 
E PARA TODOS

Nos últimos anos temos vindo a trabalhar (muito) para que Óbidos consiga oferecer à 

sua população um conjunto de serviços de grande qualidade, que consigam melho-

rar a qualidade de vida de todas as pessoas, permitindo-nos fixar pessoas talentosas, que 

enriqueçam a nossa comunidade. 

Foi por isso que construímos quatro escolas com condições que estão à vista de todos. 

Sem luxos, mas capazes de ajudar a dar mais conforto e condições a todos os que lá 

estudam e trabalham. Este ano iremos abrir a nova Escola Básica e Secundária Josefa 

d’Óbidos, que nos orgulha muito e certamente enriquecerá não só as pessoas do nosso 

concelho mas de  toda a região.

Brevemente, teremos a conclusão dos edifícios centrais do Parque Tecnológico de Óbi-

dos. Aquele é um espaço que pretende essencialmente juntar muitos dos bons projetos 

que já existem em Óbidos, sobretudo empresas que estão a começar e dar-lhe excelentes 

condições para poderem desenvolver as suas atividades, com custos de funcionamento 

mais baixos. 

Permite também juntar muitas pessoas com boas ideias e novos negócios no mesmo es-

paço, sendo fundamental para a troca de experiências e o desenvolvimento de mais em-

presas. A experiência dos últimos anos, com um espaço mais pequeno, na incubadora 

ABC - Apoio de Base à Criatividade, no Convento de São Miguel nas Gaeiras, garante-nos 

que a nova centralidade do Parque Tecnológico irá dar a Óbidos muitas possibilidades de 

emprego.

Este edifício permitirá a ligação do nosso património à história, à cultura, à agricultura, à 

pesca, ao artesanato e ao turismo, só para dar alguns exemplos.

Alguns preferiam que tivessemos baixado os braços, não arriscando, ou não tomando 

a iniciativa. Trabalhámos muito para chegar até aqui, com a colaboração e empenho de 

muitas entidades que também acreditam que Óbidos está no bom caminho. O Parque 

Tecnológico de Óbidos não está pronto, nem nunca estará. Agora concluiremos um im-

portante edifício, mas há muita coisa para construirmos em conjunto. Acreditamos que 

os obidenses serão os primeiros a dar contributos. Da minha parte, fico à espera desse 

envolvimento. O Parque Tecnológico é de todos e para todos!

HUMBERTO DA SILVA MARQUES
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos

{ EDITORIAL }
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O Parque Tecnológico de Óbidos (PTO) é mais do que um so-

matório de equipamentos para empresas e empreende-

dores. É um sistema de pessoas e projetos que crescem 

em conjunto e que permitem que novas empresas sur-

jam a partir desse contacto. São diferentes formas 

de trabalhar que se adequam às necessidades de 

cada pessoa, mais ou menos colaborativas, em 

escritório ou espaço aberto, para serviços ou 

indústria. É um espaço de soluções, procuran-

do que sejam ágeis e sempre focadas no que 

é interessante para dinamizar a nossa eco-

nomia. O PTO é mais do que uma entidade 

que dá respostas no Presente, está também 

focalizado no Futuro enquanto comunida-

de e por isso estamos a trabalhar com os 

agentes educativos, para termos oferta liga-

da ao mercado de trabalho, em setores como 

a programação informática. Já a partir de 

setembro criamos projetos, onde alunos do 1.º 

ciclo trabalham com estudantes universitários 

na construção de protótipos dos seus sonhos!

O Parque é mais do que lotes, incubadora e escri-

tórios, empresas e setores. O Parque são as pessoas 

que nele trabalham todos os dias e que irão crescer 

significativamente a partir dele. O Parque terá de ser 

uma comunidade, completamente integrada na região, 

uma caixa de soluções para os desafios que nos são colocados 

enquanto sociedade, nos mais diversos setores da economia: agri-

cultura, turismo, indústria, entre outros.

O QUE É O PARQUE 
TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS?{                            }

10 RAZÕES?
1. Acesso a programas de financiamento;

2. Área de negócios instalados e possibilidade de parcerias;

3. Rede de oportunidades de emprego;

4.  Local de formação atual e especializada;

5.  Colaboração com entidades publicas, outros parques tecnológi-

cos, incubadoras e universidades;

6.  Capacidade de aplicação das boas práticas praticadas;

7.  Transferência de tecnologia:

 - Serviços dedicados para as PME, a criação de empresas e

  futuros empresários;

 -  Serviços dedicados para os centros de pesquisa e   

 universidades;

 -  Serviços que permitem fazer a ligação centros de   

 investigação e PMEs;

8.  Oportunidade de aconselhamento com mentores especialistas 

nas várias áreas;

9.  Centro de oportunidades globais, seja qual for o seu tamanho 

da empresa ou setor;

10. Apoio à prototipagem, teste e comercialização de produtos ou 

serviços;
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ONDE?
Estamos no Convento de São Miguel das Gaeiras onde temos o ABC 

- Apoio de Base à Criatividade, a incubadora de empresas. Bem junto 

à A8 temos o Parque Tecnológico, onde estamos a construir os edi-

fícios centrais e onde já estão instaladas duas empresas em espaço 

próprio: a Janela Digital/Casa Sapo e a Creativeland.

No edifício dos antigos bombeiros, à entrada de Óbidos, está a nascer 

o SPINlab e na antiga escola primária da Quinta da Marquesa, nas 

Gaeiras, temos mais um pequeno espaço de incubação de empresas. 

QUANDO?
O Parque Tecnológico é um projeto em permanente construção e 

evolução. Começou fisicamente com a construção do loteamento 

do Parque Tecnológico em 2008. Em 2009 arrancou o ABC, a nossa 

incubadora no Convento de S. Miguel das Gaeiras. Três anos de-

pois, em 2012, surge o COlab, no edifício da farmácia, à entrada da 

vila de Óbidos, um espaço de trabalho colaborativo. Neste ano, será 

aberto ao público o SPINlab, que já está a trabalhar em diferentes 

projetos e será também o ano de lançamento dos edifícios centrais 

do Parque Tecnológico de Óbidos. É uma das maiores obras do con-

celho, com um valor total da empreitada de 5,4 milhões de euros, 

financiada a 85% por fundos comunitários. A ambição de Óbidos 

tem sido recompensada e os novos edifícios centrais serão um dos 

últimos projetos desta envergadura na próxima década, devido às 

restrições das novas linhas de financiamento comunitário.

COMO?
O programa Inov C  permite ao Parque Tecnológico de Óbidos, um 

dos parceiros nucleares do programa, o acesso a apoio comunitário, 

através do QREN, destinado a parques de ciência e tecnologia e a 

incubadoras de base científica e tecnológica, sendo a percentagem 

de apoio comunitário negociado de 85%. Os edifícios terão uma 

área total de construção superior a 4.000m2, com várias estrutu-

ras de apoio: escritórios; auditório; salas de reunião e de formação; 

espaços de colaboração; espaços de lazer; cafetaria.

QUEM?
No Parque Tecnológico de Óbidos temos saber acumulado sufi-

ciente para saber estimular e gerir o conhecimento e tecnologia 

entre universidades, instituições, empresas e mercados, e fornecer 

outros serviços de valor acrescentado proporcionando, ao mesmo 

tempo, instalações de qualidade.

PORQUÊ A CRIATIVIDADE?
Porque as novas ideias são fundamentais para continuar a crescer. 

Porque já provámos que a criatividade cria emprego e riqueza. É o 

único parque empresarial parque português orientado para as in-

dústrias criativas, concentrando recursos privilegiados para o seu 

desenvolvimento, no eixo compreendido entre Lisboa, Coimbra e 

Santarém.

ÓBIDOS
Óbidos dispõe de uma diversidade de recursos naturais, culturais, 

patrimoniais, paisagísticos, gastronómicos que marcam a diferença 

enquanto território, no contexto nacional, de elevado potencial eco-

nómico que é necessário valorizar: a identidade. São ferramentas 

únicas para o empreendedorismo e criação de novas micro e peque-

nas empresas, sem esquecer o seu posicionamento central no país 

e como porta de entrada no espaço europeu. Como já acontece no 

Parque Tecnológico de Óbidos, damos o devido mérito a atividades 

de investigação científica e tecnológica com base local, onde existe 

um sistema científico, tecnológico e de recursos humanos com li-

gação entre os diversos atores da ciência e tecnologia. O concelho 

também teve a capacidade de atrair conferências e eventos inter-

nacionais ao longo dos últimos anos, algo que permitiu aumentar a 

sua visibilidade à escala global. Será sempre muito mais do que um 

simples parque tecnológico. É em Óbidos.
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ESPAÇO PARA A PROMOÇÃO 
DA INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE
Temos experiências de sucesso de como empresas e comunidades 

podem crescer através de novos modelos de trabalho. Através do 

Parque as empresas podem contar com:

> Gabinete de estágios e de recursos humanos;

> Programas de apoio à gestão empresarial;

> Comunicação através da nossa rede de contactos;

> Consultoria especializada de acordo com o setor;

> Creative Gym: formação à medida das empresas que aborda pro-

blemas tradicionais de negócio sob múltiplas perspetivas, aju-

dando a solucioná-los de maneira mais efetiva e criativa;

> Identificação de fundos para financiamento de novas ideias de 

negócio, através de entidades parceiras;

> Estudos de caso de empresas, relatórios, comentários e uma vi-

são abrangente da comunidade empresarial;

> Ligação à indústria local;

> Promoção de nichos de inovação, em áreas consideradas priori-

tárias para o desenvolvimento local como são as indústrias cria-

tivas, energias renováveis, agricultura, fabricação, tecnologia, 

turismo e manufatura.

Este é o projeto 
que idealizámos 
para o PTO.
É um espaço disponível 
a toda a comunidade.

Desafiamo-lo a apresentar 
o que gostaria de ter neste espaço.

Envie as suas propostas para: pto@cm-obidos.pt
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Uma das ferramentas mais utilizadas 

em todo o mundo é a criação de espaços 

informais de laboratório que permitem a 

qualquer pessoa, com diferentes níveis de 

conhecimento, construir as suas ideias. 

Em Óbidos levámos este desafio um pouco 

mais longe e inovamos na forma como 

projetamos o conceito. Queremos que seja 

sustentável, adequado às necessidades da 

comunidade e pioneiro na forma e nas 

áreas que trabalha. Assim nasce o SPINlab, 

que tem como missão ser um espaço de 

encontro da economia convencional com 

as novas tecnologias.  

SPINLab
O SPINlab permite a pré-industrialização 

de projetos, através da sua oficina de 

hardware e mecatrónica (mecânica 

+ electrónica), que está a nascer no 

antigo edifício dos Bombeiros de Óbidos. 

Por definição, faz todo o processo 

entre o laboratório e o mercado.  Um 

projeto empresarial parceiro do Parque 

Tecnológico de Óbidos, no campo da 

mecânica e eletrónica, mas que também 

trabalha a biologia e a física aplicada. Será 

dividido em três áreas: o Biolab, o Agrolab 

e um laboratório de mecatrónica.

> Biolab - União do Biolab com os recursos 

da mecatrónica permitem, por exemplo, 

a criação de sensores biométricos para a 

agricultura.

> Mecatronic – Oficina, que junta a 

informática, a eletrónica e a mecânica. 

Serve de apoio na engenharia e 

industrialização do produto, bem 

como na própria fabricação em série. 

Será aberta a todos os empresários: 

agricultores, operadores turísticos, 

industriais e estudantes, todos aqueles 

que procuram novas soluções para os 

seus desafios.

> Agrolab é o terceiro elemento do 

SPINlab. Vai permitir desenvolver 

e aplicar novos métodos na área 

agrícola, como ensaios de cultivo, 

ensaios de conservação ou análises de 

fitofarmacêuticos, entre outras.

> Media Lab - O conceito de Media Lab 

atual é usado em espaços, eventos, ou 

organizações nas áreas dos novos media, 

O PARQUE TAMBÉM É UM LABORATÓRIO...
da cultura digital e/ou da tecnologia. Por 

isso, o Media Lab do Parque Tecnológico 

de Óbidos é um espaço com uma oferta 

de recursos, para o desenvolvimento de 

produtos multimédia das empresas, da 

comunidade académica e do público em 

geral, tendo ao mesmo tempo, os recursos 

básicos necessários para a criação de 

apresentações digitais de qualidade.

> 3D Lab - Ou Laboratório de Fabricação, 

um local onde se podem construir ideias 

em volumes de 1, 2 ou mais peças. O 

exemplo vem do Massachussets Institute 

of Technology (MIT). No mesmo local 

temos ferramentas de prototipagem 

rápida, como fresadoras de pequeno 

porte, máquinas de corte, computadores 

e programação informática. Já sabemos 

que estruturas semelhantes existem 

na região e estabelecemos pontes com 

instituições com cursos profissionais que 

detêm um conhecimento nestas áreas. 

Que tipo de coisas se podem fazer? Quase 

tudo: dispositivos, maquetes, estruturas 

artísticas e produtos finais. Depois é só 

registar a patente.

Chegou a altura de teres um emprego de futuro! A partir de 

setembro vamos ter um treino em programação que te vai ga-

rantir, passados três meses, um emprego como ‘júnior software 

developer’e a obtenção de um certificado de competências Mi-

crosoft. Ao cumprires todo o treino comportamental e técnico, 

passas a ser um profissional preparado para trabalhar em em-

presas tecnológicas ou no centro de serviços, que vamos criar 

no Parque Tecnológico de Óbidos a partir de Janeiro e que irá 

produzir software para empresas em qualquer parte do mundo.

O programa “Be a developer” é desenvolvido pela Alphappl, 

uma empresa com um sucesso crescente pela forma inovadora 

como olhou para esta necessidade de criar competências, numa 

área onde há falta de pessoas com qualificações. O Parque Tec-

nológico de Óbidos passará, a partir de setembro, a ser o primei-

ro centro fora de Lisboa onde a Alphappl vai treinar pessoas. 

O programa Ativa-te é ainda mais completo com um conjun-

to de novos projetos igualmente inovadores, que vai gerar um 

conjunto de apoios e ferramentas para o teu desenvolvimento 

enquanto empreendedor. Alguns já existem e com resultados 

comprovados, como o Colab Óbidos, o programa ABC (agora 

adaptado aos novos edifícios centrais do Parque Tecnológico) e 

o Spin lab, em fase de montagem no antigos edifício dos bom-

beiros, mas já a trabalhar em parcerias com empresas, a fazer 

demonstrações de impressão 3D em escolas e a estabelecer 

contactos para desenvolvimento de projetos tecnológicos, com 

empresas e entidades, em áreas como as agro-tecnologias. Será 

composto por um conjunto de laboratórios de garagem (Biolab 

e Agrolab, Mecatrónica e Media Lab) para que qualquer pessoa, 

com o conhecimento mínimo de cada área, possa desenvolver, 

experimentar e testar novos produtos

O Parque Tecnológico de Óbidos desafia todos os que têm ideias, projetos de vida, vontade de abrir a sua empresa ou desenvolver um produto ou serviço que pode mudar o mundo a 
tomarem as rédeas do seu destino. ATIVA-TE

PROGRAMA ATIVA-TE
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ABC – INCUBADORA APOIO DE BASE À CRIATIVIDADE
A completar cinco anos de existência, a incubadora do Parque Tecno-

lógico de Óbidos tem ajudado a criar empresas globais e de futuro. 

Apesar de não investir ou financiar diretamente as empresas start-up, 

oferece suporte no desenvolvimento de plano de negócios, a encontrar 

financiamento e investidores, na apresentação de candidaturas, na 

construção e gestão das equipas e recursos humanos. Conta já com mais 

de 100 projetos apoiados. O seu objetivo final é a criação ou o desen-

volvimento de pequenas empresas ou microempresas, apoiando-as nas 

primeiras etapas das suas vidas, dando-lhe todas as ferramentas neces-

sárias para que ultrapassem o sempre complexo periodo de arranque.

DESDE 2009
Desde o início da sua atividade que o espaço onde se encontra (Con-

vento de São Miguel das Gaeiras) esteve sempre na sua ocupação 

máxima, debatendo-se com a necessidade de ter acesso a um espaço 

mais amplo e gerador de interação entre as empresas aqui sediadas, 

que criaram até hoje projetos de grande variedade e interesse para 

o tecido económico da região. Trabalham com as maiores empresas 

nacionais e estão presentes em vários continentes.

ALGUNS EXEMPLOS DE SUCESSO
> A Impactwave que criou a Essiplus, uma solução de gestão médica 

online, desenvolvida especialmente para a Essilor, o Ultracarpo, um 

produto não evasivo  que mede a maturação dos frutos e o Agrody-

namics, com as suas estações meteorológica feitas em Óbidos.

> A Cantina Criativa foi distinguida pelo site de viagens Tripadvisor 

Renasce como Espaço Ó (anterior EPIC – Espaço para a Promoção 

da Inovação e Criatividade), tendo sido apresentado publicamente 

no dia 13 de junho. Ó de Óbidos, porque se pretende que seja um 

espaço para todos, para a comunidade, não só para os criativos ou 

para os inovadores. Será um espaço onde se pretende agregar pre-

cisamente este público com a comunidade, com todos: artesãos, sa-

pateiros, carpinteiros, fazedores! Pretende-se integrar todos os que 

sabem fazer algo ou que têm uma ideia com os que podem apoiar o 

seu desenvolvimento, num espírito colaborativo.

O edifício tem como espaço principal, no piso 1, o COlab, com cerca 

de 120 m2, é constituído por três zonas distintas: área de produção, 

uma área de brainstorming e uma área de interação (comunica-

ções e reuniões). É uma plataforma de trabalho, onde os utiliza-

dores cooperam, partilhando espaço, ferramentas, tecnologias e 

desenvolvendo ideias mais eficientes. No piso 0 do edifício encon-

tra-se a LÓja, um espaço comercial de gestão partilhada, onde es-

tarão à venda os produtos desenvolvidos pelos membros do COlab 

e também alguns produtos selecionados da região. No piso -1 en-

contram-se disponíveis 3 oficinas, com apoio de copa, destinadas a 

artesãos e a trabalhos mais técnicos. Como todos, estes são espaços 

partilhados e não individuais.

Para além destas áreas de trabalho, existe também a área da antiga 

adega, destinada a realização de eventos, conferências ou exposições 

e que vai incluir mais uma livraria dentro do projeto Óbidos Vila 

Literária. Os utilizadores podem ainda contar com a Casa do Forno, 

onde podem aproveitar para produzir o catering para os eventos ou 

produzir algum produto na área da gastronomia ou doçaria.

Para poder ter acesso ao Espaço Ó existem duas modalidades, o 

“Residente COlab”, ou seja, utilizador diário de todas as áreas e com 

espaço de trabalho fixo (99€ mensais ou, em alternativa, 35€ men-

sais ou 10€ diários), ou através do “Passe Ó”, atribuído por seleção 

aos melhores projetos ou ideias que sejam apresentados à entidade 

gestora. Tem um custo mensal de 29€ e o utilizador poderá usu-

fruir do espaço de trabalho 4 dias por mês, tendo acesso à área de 

produção e ao apoio prestado pelos residentes.

ESPAÇO Ó
INTEGRA COMUNIDADE E CRIATIVOS
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ABC – INCUBADORA APOIO DE BASE À CRIATIVIDADE
com um certificado de excelência atribuído, segundo eles, a apenas 

10% dos estabelecimentos a nível mundial.

> A Almadesign recebeu o Good Design Award com o projeto ISEAT 

teve como objetivo desenvolver um banco para comboios de longo 

curso e alta velocidade, recorrendo a soluções eco-eficientes. Ven-

ceram, já noutra area, o Crystal Cabin Award na categoria Visiona-

ry Concepts, considerados os óscares dos interiores aeronáuticos.

> Ambisig é membro da rede de empresas inovadoras da COTEC e 

detentora do prémio Boas Práticas no setor Público e de inúmeras 

certificações de qualidade, e foi considera PME Líder, pelo IAPMEI.

> A Hope Care, com o serviço True Kare, premiado na categoria de 

sáude e meio ambiente no “UN-based World Summit Award 2013”, 

têm contrato no Reino Unido com Centra Group. O Centra Group é 

o maior operador privado de tele-assistência do Reino Unido.

> A Acquawise Consulting, especialista na gestão, operação e segu-

rança dos sistemas de abastecimento de água e águas residuais, 

estabeleceu uma parceria com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para o desenvolvimento de um caso estudo a incorporar no 

manual de Planos de Segurança de Saneamento (PSS).

> A Ervilha Criativa, foi a vencedora do POPs - Produtos de Origem 

Portuguesa 4ª Edição, entre outros prémios de empreendedorismo 

e de ideias de negócio que já recebeu.

> A Oficina do Biscoito, com uma unidade produtiva artesanal que 

respeita os processos tradicionais e genuínos da confeção de biscoi-

tos, bolachas e bolos, obteve a certificação para representar o proje-

to do governo português, ”Portugal Sou Eu”.

Temos connosco várias empresas PME Excelência e PME Líder, bem 

como a única Entidade Formadora Certificada do concelho de Óbidos.

SABIA QUE PODE ENCONTRAR ESTES SERVIÇOS NO ABC?
Ativação de marcas, estratégia e implementação de apps, páginas de in-

ternet, design, soluções tecnológicas para o setor imobiliário, produção 

de conteúdos áudio-visuais, design industrial, desenvolvimento de pro-

duto e implementação de processos de inovação industrial, desenvolvi-

mento e comercialização de equipamentos desportivos especializados, 

projetos de ambiente, engenharia e sistemas de informação geográfica, 

desenvolvimento de software, cartografia e formação profissional, co-

zinha criativa e de fusão, software para soluções móveis e produção de 

cinema, arquivo e gestão de backups, consultoria e formação, apoio e 

criação de atividades para o desenvolvimento de crianças com neces-

sidades especiais, desenvolvimento tecnológico, teste e implementação 

de aplicações, geoengenharia, planos de segurança da água, gestão de 

sistemas de abastecimento, na área do golfe em todas as suas vertentes, 

digital animation lab & 3D, formação e consultoria no âmbito do quadro 

comunitário e sistemas de apoio à decisão, soluções inovadoras de gestão 

para imóveis e turismo residencial, soluções de telemedicina, produção 

de Moscatel e de Ginja d’Óbidos, inovação aplicada ao turismo na área 

das experiências, soluções sustentáveis para as tecnologias de informa-

ção através da emissão de certificados de produção de energia gerada a 

partir de fontes renováveis e livres de emissões de CO2, elaboração de 

projetos de arquitetura, software de gestão, desenvolvimento de produ-

to, empresa dedicada a investimento em novos negócios de base digital.
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O Parque Tecnológico de Óbidos realizou recentemente mais dois 

encontros de empresas para apresentação de projetos empresariais 

e novas oportunidades de negócio. Um evento sempre aberto a todos 

os que querem participar e partilhar os seus desafios e necessidades 

para crescer. 

AGRONEGÓCIOS
O evento teve como tema as agrotecnologias como ferramentas 

necesárias ao crescimento dos agronegócios, o que para o Parque 

é uma afirmação da importância deste setor para a região e para o 

país. A Impactwave, empresa de soluções web, com sede no Parque 

Tecnológico de Óbidos, apresentou duas propostas para esta área: 

o Agrozapp - um sistema gratuito através do simples registo que 

dá informação sobre a qualidade da produção agricola - e o Ultra-

carpo – uma aplicação que permite medir, através de ultrassons, o 

estado de maturação de frutos. Esta empresa também se encontra 

em fase de ensaios de uma colaboração que nasceu das relações 

entre as empresas do Parque: a Agrodynamics - um serviço com 

três serviços, o das estações meteorológicas autónomas, em que 

EMPRESAS DO PTO
O Parque Tecnológico de Óbidos 

sendo um de projeto de acolhimento 

empresarial tem consigo 34 empresas 

em incubação virtual, e em regime de 

arrendamento e incubação os seguintes 

14 projetos: Ambisig - projetos de 

ambiente, engenharia e sistemas de 

informação geográfica, desenvolvimento 

de software, cartografia e formação 

profissional; Almadesign - design 

industrial, com competências ao nível do 

projeto (conceção de novos produtos) e 

da gestão do design (desenvolvimento de 

produto e implementação de processos de 

inovação industrial); Impactwave - design, 

programação, multimedia e gestão de 

conteúdos; Cantina Criativa - cozinha 

criativa; Acquawise - consultoria em 

planos de segurança da água, gestão de 

sistemas de abastecimento, prevenção 

e controlo de Legionella e formação 

profissional; Holiday Homes - soluções de 

gestão para imóveis e turismo residencial; 

Socarto - serviços em geoengenharia; 

ENCONTROS DE EMPRESAS
toda a construção do hardware necessário é da responsabilidade 

da Inovassemb e do SPINLab de Óbidos, a análise de engenheirros 

agronomos qualificados e o software de gestão da informação.

TURISMO & TECNOLOGIA
O segundo encontro foi dedicado às áreas do turismo e tecnologia. 

Foi mais uma oportunidade para discutir as dificuldades que os em-

preendedores têm no seus negócios, especialmente no momento em 

que necessitam de capacidade de adaptação das suas empresas e re-

cursos. O orador convidado foi Alexandre Pinto, CEO/Co-Founder 

da iClio. A iClio é uma empresa tecnológica portuguesa dedicada à 

criação e publicação de conteúdos nas áreas de história, património 

e cultura, já transformado numa aplicação, a JiTT - Just in Time Tou-

rist, um guia de áudio para Android e iOS, já considerado um dos 

melhores guias de turismo para smartphones, além de outros guias 

para rotas turísticas específicos vendidos em mais de cem países. No 

Parque Tecnológico temos a assim oportunidade de trabalhar com 

casos de sucesso como este e que servem de inspiração, bem como de 

avaliação dos métodos e processos de apoio ao financiamento.

www.pt-obidos.com    \\\\    facebook\parque.tecnologico.obidos    \\\\    abc@cm-obidos.pt    \\\\    T. 262 955 700

Innovation Makers - soluções de elevado 

valor acrescentado, CRM na área de 

Telecomunicações e de Mobilidade na área 

da Banca; Oficina do Biscoito - produção 

artesanal de biscoitos, bolos e bolachas; 

Hope Care - plataforma e serviços de 

cuidados sociais e de saúde; CLAP - centro 

lúdico de apoio pegagógico; On Set Lab 

- desenvolvimento de aplicações para 

smartphones; Elite Lisbon - agência de 

modelos e atores; Inovassemb - serviços 

de fabricação e montagem industrial.
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O Secretário de Estado do Ambiente, Paulo Lemos, confirmou, 

mediante despacho, que a solução para a Lagoa de Óbidos passa-

rá apenas pela realização de dragagens do corpo lagunar, ficando 

assim de lado a opção que passava pela construção de um dique de 

guiamento.

«Vamos, assim, avançar apenas com a dragagem do corpo lagunar infe-

rior, numa primeira fase, a qual será complementada no próximo qua-

dro comunitário de financiamento com a dragagem do corpo lagunar de 

montante», afirma o Secretário de Estado.  Para o efeito, vai-se proce-

der desde já à alteração do projeto, que passará a integrar apenas as 

ações de dragagem dos canais norte e sul da lagoa e de alguns canais 

transversais a selecionar pelo Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, o que implicará um investimento que poderá ascender a seis 

milhões euros, abaixo da solução inicial (com construção de dique).

Humberto Marques, presidente da Câmara Municipal de Óbidos, 

e Tinta Ferreira, presidente da Câmara Municipal das Caldas da 

Rainha, estiveram, no dia 14 de maio, na Assembleia da Repúbli-

DRAGAGENS NA LAGOA DE ÓBIDOS 
SEM CONSTRUÇÃO DE DIQUE

MEDIDAS DA CMO REDUZEM 
FATURA ENERGÉTICA ANUAL DO MUNICÍPIO

O Município de Óbidos tem vindo a 

desencadear um conjunto de medidas 

que visam a racionalização dos 

consumos energéticos dos seus edifícios 

e equipamentos municipais e a redução 

da sua fatura energética anual. No 

domínio dos consumos de eletricidade 

das instalações, equipamentos municipais 

e Iluminação Pública foi definida 

uma metodologia para a respetiva 

monitorização dos consumos, pela criação 

de uma base de dados com o total de 

instalações, organizadas por nível de 

alimentação e tipologia de utilização.

Destacam-se também um conjunto 

de iniciativas como a substituição de 

lâmpadas incandescentes por lâmpadas 

de baixo consumo ao nível dos edifícios, a 

baixa de contadores afetos a instalações 

sem qualquer tipo de valência, a redução 

da potência contratada de instalações 

que apresentam este parâmetro sobre-

dimensionado e a alteração da opção 

tarifária e ciclo de contagem de consumos, 

de acordo com o perfil de consumos 

da instalação, para transferência de 

consumos para os períodos de vazio, cuja 

tarifa é mais baixa.

Em virtude da aprovação das novas regras 

de faturação de energia reativa, pelo 

despacho da ERSE n.º 7253/2010 de 26 de 

abril,  foram ainda instaladas baterias de 

condensadores na EE – Central do Campo 

de Futebol e no Complexo Desportivo 

Municipal, para redução dos consumos 

de energia reativa. Após o período de um 

ano, os respetivos consumos de energia 

reativa foram anulados, representando 

uma redução de aproximadamente 

2.150,00€ e 4.800,00€ na fatura anual 

da EE – Central do Campo e Complexo 

{ PONTO DE VISTA }
“A energia elétrica tem ganho, tanto referente 
à iluminação pública como à sua distribuição, 
uma constante melhoria. Em conjunto com a 
EDP, empresa com a qual o Município tem um 
contrato de concessão desde o ano de 2001, 
foi possível aumentar o numero de luminá-
rias distribuídas por todo o concelho, conta-
bilizando neste momento cerca 5500, para 
um total de 11500 residentes, com um custo 
mensal de cerca de 40.000,00 €. Estão atu-
almente em execução projetos de diminuição 
de consumos, por substituição de lâmpadas 
de vapor de sódio por led’s. Também o balde-
amento dos cabos, das redes de baixa tensão 
e média tensão, vão continuar a ser um obje-
tivo, de modo a tornarmos o nosso território 
mais atraente e mais seguro”.

PEDRO FÉLIX, Vereador da CMO

Desportivo Municipal, respetivamente. 

Em termos globais, o Município de Óbidos 

registou em 2013 uma redução dos 

consumos de energia elétrica na ordem 

dos 2,5 %, face ao ano anterior.

ca para assistir à votação da petição pela “salvaguarda da Lagoa 

de Óbidos”. Foram aprovados 3 projetos de resolução, onde é reco-

mendado ao “Governo que proceda às obras de intervenção na La-

goa de Óbidos, para a sua requalificação” (PEV), “uma intervenção 

urgente e recuperação” daquele ecossistema (PCP), com “medidas 

de salvaguarda” (BE).

{ AMBIENTE }
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PRESIDENTE 
DA CÂMARA DE 
ÓBIDOS PRESIDE À 
OESTESUSTENTÁVEL
A Câmara Municipal de Óbidos, através do 

seu presidente, Humberto Marques, desde 

16 de abril passado, preside ao conselho 

de administração da Agência Regional 

de Energia e Ambiente do Oeste – 

OesteSustentável, para o mandato até 2017. 

O novo presidente da Assembleia Geral 

da OesteSustentável, Orlando Ferreira, 

afirmou que esta é a primeira vez que é 

eleito Presidente de uma Assembleia e 

que conta com o apoio de toda a equipa da 

Mesa para desenvolver um bom trabalho. 

No cargo de Diretor-executivo, mantém-se 

em funções, Rogério Ivan.

Recorde-se que a OesteSustentável é uma 

associação de direito privado, sem fins 

lucrativos, cujo objetivo é promover ações 

integradas que contribuam para uma maior 

eficiência energética, através da utilização 

racional e da conservação da energia, bem 

como para o aproveitamento e promoção 

da utilização de recursos endógenos, rumo 

à sustentabilidade da Região Oeste.

EXECUTIVO 
MUNICIPAL REÚNE 
COM MEMBROS     
DO GOVERNO 
O Presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos, Humberto Marques, reuniu dia 

9 de abril com o Secretário de Estado das 

Florestas, Francisco Gomes da Silva, para 

falar sobre a Rede de Rega das Baixas 

de Óbidos. Com o autarca, participaram 

também representantes do Centro de 

Gestão Agrícola de Óbidos e da Associação 

de Regantes das Baixas de Óbidos. No 

mesmo dia e à mesma hora, o Vice-

Presidente, Pedro Félix, juntamente com 

outros autarcas da região, reuniu com o 

Ministro do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia, Jorge Moreira da Silva. 

Em cima da mesa esteve o tema “Valorsul”,  

empresa que recebe e trata os resíduos de 19 

concelhos da Grande Lisboa e região Oeste, 

nomeadamente a questão da privatização 

da Empresa Geral do Fomento (EGF), a sub-

holding do Estado para o setor dos resíduos, 

detentora desta empresa.

BOMBEIROS DE 
ÓBIDOS, 87 ANOS A 
SERVIR A POPULAÇÃO
A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Óbidos 

celebrou, no passado dia 13 de abril, o 

seu 87º Aniversário. Às 9h30, teve lugar 

no cemitério dos Arcos, a inauguração e 

a bênção do monumento do talhão dos 

Bombeiros. A sua construção era já uma 

ambição com mais de 50 anos, a qual foi, 

finalmente, concretizada. Aquando da 

sua inauguração, Rui Vargas, Presidente 

da Direção, realçou a importância desta 

obra. “Trata-se de uma obra com um duplo 

significado”, uma vez que homenageia “os 

Soldados da Paz do Corpo de Bombeiros 

de Óbidos que faleceram, tendo sido 

totalmente realizada pelos Bombeiros de 

Óbidos que, assim, homenagearam, com o 

seu trabalho, os seus antecessores.” 

O Presidente da Direção reeleito, Rui 

Vargas, no seu discurso, homenageou 

Frederico Garcia pelos seus mais de 60 

anos ao serviço desta Associação. O 

último momento alto da cerimónia foi a 

bênção de quatro novos veículos: duas 

ambulâncias de transporte de doentes, 

um veículo de operações especiais e ainda 

uma ambulância de socorro, este último 

oferecido pela antiga Junta de Freguesia de 

São Pedro.

{ MUNICÍPIO }
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VILA DAS GAEIRAS 
HOMENAGEIA 
PEREIRA JÚNIOR
Gaeiras celebrou, no dia 19 de abril, o 

13.º aniversário de elevação a Vila. Para 

comemorar a data, a Junta de Freguesia fez  

uma homenagem a José António Pereira 

Júnior, que foi Presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos, de 1980 a 2001. A 

cerimónia teve lugar junto ao monumento 

(busto) erguido, recentemente, em sua 

homenagem, na localidade.

COLETIVIDADE DE 
A-DOS-NEGROS 
CELEBRA 50 ANOS
O Grupo Desportivo e Recreativo de 

A-dos-Negros (GDRAN) celebra, este 

ano, os seus 50 anos de existência. Para 

comemorar a efeméride, a coletividade 

preparou várias iniciativas que decorreram 

de 11 a 13 de abril. Assim, na sexta-

feira, dia 11, aconteceu o “Baile dos 50”, 

animado pelo conjunto musical “Bico 

D’Obra”. No dia seguinte, realizou-se o 

jantar do “Cinquentenário” para os sócios 

desta associação do concelho de Óbidos. 

Seguiu-se uma representação “Histórica”, 

pelo grupo de teatro de A-dos-Negros 

“Reflexos”. Foi ainda inaugurada uma 

exposição denominada “50 anos, 50 

memórias”. No domingo, dia 13, a partir das 

10h00, decorreu um encontro de futebol 

para “antigos futebolistas” e um almoço 

convívio. Os festejos terminaram com a 

Matiné “Anos 80”.

UNIÃO DE AMIGOS 
DE OLHO MARINHO 
CELEBRA 57 ANOS
A União de Amigos de Olho Marinho 

(UAOM) celebrou, este ano, o seu 57º 

Aniversário. A festa desta coletividade 

decorreu de 11 a 13 de abril, em vários 

espaços na localidade de Olho Marinho. 

Assim, na sexta-feira, dia 11, a banda 

da Sociedade Filarmónica e Recreativa 

Obidense deu um concerto no Salão 

Paroquial. No dia seguinte, na sede 

da UAOM houve música ao vivo com 

“Minimal Brain Damage”. Já no domingo, 

dia 13, junto do Salão Paroquial realizou-se 

um almoço convívio com porco no espeto. 

Animação musical durante toda a tarde. 

Ao final do dia foi servida sopa.

A União de Amigos foi fundada em 1957 e é 

uma Associação cujo objetivo fundamental 

é a promoção cultural dos seus associados, 

através da educação cultural, física e 

desportiva e da ação recreativa, visando a 

sua a formação humana.

{ PONTO DE VISTA }
“José António Pereira Júnior dedicou, com 

enorme sentido de serviço público, a sua vida ao 

concelho de Óbidos e às suas gentes. A freguesia 

das Gaeiras orgulha-se deste «filho da terra», 

que deixou o seu nome marcado a letras de 

ouro na vida da nossa freguesia e será sempre 

o exemplo maior que, sabemos, a história não 

deixará esquecer.”

LUÍS DO COITO, Presidente da JFG
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JVG CELEBRARAM 
2.º ANIVERSÁRIO 
COM NOVA SEDE  
Após dois anos de existência e cerca de 20 

projetos realizados, a Associação de Jovens 

Voluntários de Gaeiras (JVG) inaugurou, 

no dia 6 de abril, a sua sede Social. Esta 

Associação, iniciada em 2012, com cerca de 

15 elementos, conta agora com cerca de 65 

jovens voluntários oriundos das diferentes 

freguesias do concelho. Humberto Marques 

felicitou a Associação, referindo que “pelo 

trabalho já realizado nos últimos anos, a 

JVG merece o público reconhecimento 

da população do concelho e um voto de 

confiança da autarquia”. Ricardo Duque, 

presidente da JVG, afirma que “cada vez 

mais o potencial criativo e inovador tem-se 

pautado nos diferentes projetos”. E exemplos 

parecem não faltar: dois almoços-convívio 

para idosos e um passeio intergeracional; 

dois Torneios de Futsal; duas Festas Anuais; 

um Carnaval; uma festa de São João; vários 

workshops e formações; o “Cordão ConVida” 

– Estendal com cerca de 8 quilómetros, 

estendido pelas ruas da Freguesia, onde 

foram angariadas cerca de 13 mil peças 

de roupa, que foram doadas às famílias 

carenciadas do concelho de Óbidos, às 

Associações Abraço, Casa do Gil e Humana. 

Só nesta ação foram ajudadas mais de mil 

pessoas.

RELATÓRIO DE 
GESTÃO E CONTAS 
APROVADO
Um dos pontos mais importantes da 

2ª Sessão ordinária do ano de 2014 da 

Assembleia Municipal, que reuniu no 

passado dia 30 de abril, foi a apreciação 

e aprovação do Relatório de Gestão e 

Prestação de Contas do Município de 

Óbidos, referente ao exercício de 2013. 

Importa salientar que o relatório apresenta 

uma execução na ordem dos 19 M€, o que 

significa uma execução superior a 60%. 

Quanto à despesa corrente, verificou-se uma 

redução em 1,3 M€, comparativamente ao 

ano de 2012, o que traduz uma diminuição 

efetiva de compromissos assumidos, 

nomeadamente com aquisições e serviços, 

acrescido de todos os cortes na despesa 

corrente desde 2010. Apesar destes cortes, 

assistiu-se a uma forte aposta na área 

social, designadamente nos programas 

“Melhor Idade”, “Saúde Melhor”, “Crescer 

Melhor”, “Enxoval do Recém-Nascido” e um 

reforço no apoio às Juntas de Freguesia e às 

Associações.

A dívida total, no montante de 10.399.304,28 

M€, reduziu desde 2010 cerca de 3,2 M€, 

não podendo ser esquecido que este valor 

representaria apenas 2,6 M€, caso todas as 

dívidas de terceiros à CMO se encontrassem 

pagas (7,7 M€). O Resultado Líquido, que se 

traduz nos proveitos menos os custos, 

apresenta um total de menos 2.732.064,37 M€.

GINJA PRODUZIDA 
EM ÓBIDOS 
PREMIADA
A Ginja Oppidum, produzida em Óbidos, 

foi premiada com a medalha de prata no 

prestigiado concurso mundial Sanfrancisco 

World Spitits Competition, que concertou 

mais de 1700 participantes de todo o mundo 

e teve lugar na cidade de São Francisco, na 

Califórnia, Estados Unidos da América. O 

licor de Ginja de Óbidos Oppidum é uma 

marca produzida no seio de uma empresa 

de cariz familiar, fundada oficialmente em 

1987 por Dário Pimpão. A medalha agora 

conquistada vem juntar-se à primeira 

participação da Oppidum num concurso 

mundial – International Wine and Spirits 

Competition - que teve lugar em Londres em 

2012 e no qual foi distinguida com a medalha 

de Bronze, competindo com centenas de 

outras marcas dos quatro cantos do globo.

Já o licor de ginja Mariquinhas, apresentado 

pela LicÓbidos, foi premiado com uma 

medalha de prata no 3.º Concurso Nacional 

de Licores Conventuais e Tradicionais 

Portugueses, organizado pelo CNEMA 

(Centro Nacional de Exposições de Santarém) 

e pela Qualifica (Qualificação de Produtos 

Tradicionais Portugueses agrícolas, 

agroalimentares e não alimentares). A 3ª 

edição do Concurso contou com 22 produtos 

em prova, oriundos de norte a sul do País, 

incluindo Açores e Madeira.http://youtu.be/Ow2JTslqPus



15
RIO-Revista Informativa de Óbidos

#45  ABR.JUN. 2014

{ MUNICÍPIO }

ÓBIDOS FALA DE 
CRIATIVIDADE EM 
BOLONHA 
Óbidos esteve presente, de 26 a 28 de março, 

numa reunião transnacional, a decorrer 

em Bolonha, Itália, no âmbito do projeto 

“Creative SpIN”, do programa europeu 

URBACT III, que visa a criação de uma 

rede de cidades europeias que promovam 

o desenvolvimento de conexões entre as 

indústrias culturais e criativas e os setores 

económicos tradicionais. O objetivo desta 

rede europeia é estudar como podemos 

utilizar a criatividade e as empresas para 

contaminar positivamente outros setores 

da economia, como a agricultura, turismo 

ou as indústrias transformadoras. Óbidos 

foi convidada a participar nesta rede depois 

dos resultados positivos da rede anterior, 

por nós liderada, denominada Clusters 

Criativos em Territórios de Baixa Densidade. 

Bolonha recebeu as delegações europeias 

com representantes das administrações 

públicas locais e empresas culturais e 

criativas. A Impactwave, empresa sediada 

no Parque Tecnológico de Óbidos, também 

viajou para Bolonha inserida neste projeto 

a fim de estar presente na ExpoPixel, 

conferência e feira internacional dedicada 

ao entretenimento e à comunicação digital, 

demonstrando que em Óbidos existe 

dinâmica empresarial e desenvolvimento 

de novos negócios e produtos com potencial 

para se internacionalizarem.

{ PONTOS DE VISTA }
PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA (NESTA EDIÇÃO VAU E USSEIRA)

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?

VAU, JOAQUIM DOS SANTOS MARTINS
1. As principais prioridades para este mandato são a construção de algumas 

obras que não foram executadas no anterior mandato, tais como: Constru-

ção do Jardim de Infância; Alargamento da Estrada do Barreiro até à es-

tação elevatória das “Daetas”. Também a construção de Parque Infantil e 

Sénior, junto ao campo de futebol; e a construção de Sanitários Públicos, 

junto ao Edifício Sede da Junta de Freguesia, cujos projetos já se encontram concluídos.

2. O apoio do Município de Óbidos para com a Freguesia do Vau, tem-se desenrolado de forma 

bastante positiva, tanto em termos da disponibilização das verbas, previstas no Acordo de Execu-

ção, como na disponibilização das máquinas para a reparação e manutenção das vias, caminhos 

e arruamentos. Note-se que até à presente data, já foram limpos cerca de 3.500 metros de valas e 

foram reparados cerca de 85 km de caminhos rurais (dos 200 km existentes). 

Queremos igualmente salientar de forma positiva, o bom relacionamento, a parceria e a aproxi-

mação das Juntas de Freguesia com a Câmara Municipal, revelando-se numa importante fonte 

de motivação no desenvolvimento dos trabalhos nas Freguesias.

3. A Freguesia do Vau, com uma área de 32 km2, obriga-nos a um desafio enorme, no que diz 

respeito à manutenção e limpeza de todo o aglomerado urbano e rural, não descurando a área 

do Bom Sucesso, que é uma área bastante exigente e estamos perfeitamente conscientes que não 

conseguimos ter a freguesia como gostaríamos. Pensamos que a única forma que temos para 

ultrapassar esta enorme dificuldade, dado que não possui recursos humanos suficientes que per-

mitam manter a freguesia num estado de limpeza e conservação aceitável, é unir esforços com a 

Câmara Municipal, trabalhando em parceria. Queremos muito que o VAU, continue a ser uma 

terra onde seja agradável viver!

USSEIRA, EVARISTO RIBEIRO
1. As prioridades para este mandato são a Implementação de Redes de Esgo-

tos (efluentes domésticos) na Rua Manuel Teotónio, conforme prometido à 

população, há muitos anos; a ampliação do cemitério de Usseira e a amplia-

ção do Açude. Estas são as três maiores prioridades do mandato, se forem 

realizadas significa que atingiremos os objetivos inicialmente traçados, uma 

vez que são obras que a população anseia ver concretizadas.

2. Sem o apoio do Município não é possível realizar muitas intervenções, uma vez que existem 

recursos (nomeadamente máquinas) que a freguesia não dispõe. Apesar do mandato ter apenas 

iniciado no mês de Outubro de 2013, já foi possível trazer à freguesia a retroescavadora, o cor-

ta-caniços e a varredora. Também o apoio financeiro que o Município nos envia mensalmente é 

indispensável para fazer face às despesas.

3. Não sei se posso considerar um desafio, mas gostaria de manter os caminhos rurais transitáveis 

e que as vias públicas se encontrem em melhores condições de acesso. No diz respeito ao apoio nos 

cuidados básicos de saúde, a Junta vai dispor de um espaço onde a população poderá beneficiar 

de alguns rastreios.



16
RIO-Revista Informativa de Óbidos

#45  ABR.JUN. 2014

{ EVENTOS }

ACONTECEU
EM
ÓBIDOS...

XII FESTIVAL 
INTERNACIONAL             
DE CHOCOLATE
A XII edição do Festival 

Internacional de Chocolate, 

foi inspirada no Jardim 

Zoológico de Lisboa, que 

comemorou 130 anos. O Zoo 

de Lisboa é um dos locais 

mágicos do imaginário de 

todos os portugueses e tal 

como Óbidos é um local 

de encontro de famílias. 

O objetivo da organização 

foi apresentar produtos de 

chocolate diferentes, alguns 

criados em Óbidos, como 

por exemplo, o Girofinhas 

(produzido pela empresa 

do Parque Tecnológico de 

Óbidos, a Oficina do Biscoito) 

ou o Ovo Humpti, um puzzle 

tridimensional feito em 

chocolate (desenvolvido 

no espaço Colab) e apostar 

naquilo que de mais artesanal 

existe em Portugal e no 

estrangeiro. Houve também 

uma componente de produtos 

não alimentares, que foram 

desde produtos de cosmética, 

até aos utensílios para 

trabalhar o chocolate. 

http://youtu.be/HxhJ4LGyXRw

http://youtu.be/epUOb_o4MjQ

http://youtu.be/OGDwWRx1Fqk

http://youtu.be/Aa-GxlIz2zM
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{ PONTO DE VISTA }
“O Festival termina no território, sendo que o Olho 

Marinho se dá a conhecer”, afirma Celeste Afonso, 

vereadora da Cultura e do Desenvolvimento Comu-

nitário da Câmara Municipal de Óbidos. Segundo a 

autarca, “queremos esta ligação cada vez mais apro-

fundada com a comunidade e com o nosso territó-

rio”. Como o chocolate “é símbolo de Amor”, o Olho 

Marinho é a localidade indicada para esta “ligação 

às estórias, às narrativas locais, por ser terra de 

amores proibidos, onde Pedro e Inês viveram o seu 

segredo. O Amor será o mote para o Festival Inter-

nacional de Chocolate de 2015”

CELESTE AFONSO, Vereadora da CMO

PASSAGENS DE MODELOS 
COM CHOCOLATE
Pela primeira vez realizaram-se três Passagens 

de Modelos com Chocolate, cada uma com uma 

temática:

> 22 de março - Tema Japão: Passagem de 

Modelos com Chocolate, com coordenados da 

estilista Kristine. 

> 29 de março – Tema China: Jaqueline Roxo foi 

a estilista convidada para o desfile inspirado na 

China. 

> 5 de abril – Tema Índia: O desfile, com vestidos 

indianos da Loja Kalra Global Merchandising, teve 

como modelos principais Joana Caçador, Débora 

Montenegro e Mónica Sofia. A esta temática, 

juntaramm-se as estilistas que participaram nos 

desfiles anteriores, Jaqueline Roxo e Kristine. 

Para além das passagem de modelos, o eventos 

incluíram animações arrojadas, com Vanity 

Redfire & Voix de Ville, Any mamundy, a 

Companhia Diana Rego e as Cupcake.

ANIMAÇÃO
Durante o Festival foram várias as intervenções 

que animaram os visitantes: a presença da banda 

Cottas Club Jazz, Academia de Música de Música 

de  Óbidos, Orquestra Ligeira da Sociedade 

Filarmónica e Recreativa Gaeirense. 

CONCURSOS
Concurso Internacional de Receitas de 

Chocolate dedicado a não profissionais vindos 

de todo o mundo. Os concorrentes selecionados 

apresentaram, nos dias do Festival, as suas 

receitas perante um público interessado, numa 

cozinha montada para o efeito. O Concurso 

Chocolatier Português do Ano destinou-se 

a participantes profissionais de pastelaria e 

restauração que exerceram funções no nosso 

país. Os finalistas selecionados apresentaram as 

suas receitas. Os pratos foram confecionados, 

perante o público, em cozinha especialmente 

montada para o efeito, sendo depois colocados em 

exibição durante os dias do Festival. O prémio foi 

de caráter monetário, no valor de 500,00€. 

ESCULTURAS
Foram concebidas durante vários meses no 

Centro Profissional para o Setor Alimentar na 

Pontinha, sob a coordenação dos chefs Vítor 

Nunes e Manuel Gomes. Este ano a vila foi 

invadida pelos vários animais do zoo, tendo em 

conta a temática.

DEMONSTRAÇÕES E WORKSHOPS
Decorreram várias demonstrações realizadas 

por chefes (show-cooking) e pela primeira vez 

realizou-se um workshop, onde os participantes 

foram convidados a aprender a fazer os seus 

próprios bombons.

KIDS COOKING
Com a ajuda de um pasteleiro, as crianças 

puderam aprender a confecionar um bolo de 

chocolate e a colorir um chupa.

BOMBONARIA
Pequena unidade de produção, onde pasteleiros 

profissionais produziram bombons ao vivo.

EXPOSIÇÃO DE CAKE DESIGN
Na Galeria da Casa do Pelourinho.

ENCERRAMENTO COM A COMUNIDADE
O encerramento do Festival decorreu na 

localidade de Olho Marinho, concelho de Óbidos, 

no dia 6 de abril, com uma festa organizada 

pelas associações locais e com vista a antecipar 

o evento do ano que vem. A ponte com o Olho 

Marinho, este ano, foi feita pela companhia 

VicenTeatro, com “A Família Lopes”, que, no 

decorrer do evento tanto falou desta localidade. 

Houve porco no espeto, sopa de feijão com horta 

e outros petiscos para os presentes. 
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COMEMORAÇÕES 
DOS 40 ANOS 
DO 25 DE ABRIL
Óbidos organizou um conjun-

to de iniciativas, que decor-

reram de 22 de abril e 6 de 

maio, a fim de celebrar os 40 

anos da revolução dos cravos, 

incluindo palestras exposições, 

música e lançamentos lite-

rários. Pretendeu-se abordar 

a nossa História recente e a 

passagem do Estado Novo para 

a Democracia e a importância 

de Óbidos nesse contexto de 

transformação nacional. Um 

dos momentos mais marcantes 

das comemorações, em Óbidos, 

aconteceu no dia 24 de abril, 

com a inauguração de uma 

exposição, seguida de colóquio 

aberto a toda a comunidade, 

na Casa da Música, dentro da 

Vila, local emblemático da reu-

nião preparatória dos capitães 

de Abril.

SEMANA SANTA – DE 13 A 20 ABRIL
Um dos pontos altos da Semana Santa de 

Óbidos foi o Auto do Descimento da Cruz, que 

se realizou na  sexta-feira Santa, às 18h30, na 

Praça de Santa Maria. Trata-se de uma celebra-

ção ancestral, que consiste numa “teatralização 

religiosa” representando a retirada do Senhor 

da Cruz. Esta teatralização contou com cerca 

de 30 personagens, entre os quais soldados 

romanos, amigos de Jesus, as Marias, São João 

e Nossa Senhora. Com origem na década de 

1960, esta cerimónia decorre num ambiente 

de grande emoção. Quando se desce a imagem, 

caminha-se em procissão carregando Cristo até 

à Igreja da Misericórdia. Por volta das 21h30 

teve início, na mesma Igreja, a Procissão do 

Enterro do Senhor que, à luz de archotes, per-

correu a vila, levando o Senhor até ao sepulcro. 

Ainda no programa religioso, sábado, dia 19, 

decorreu a Vigília Pascal, na Igreja de S. Pedro, 

e no Domingo de Páscoa, realizou-se a Missa da 

Ressurreição.

Com a recente e gradual recuperação das 

cerimónias da Semana Santa, a comunidade 

obidense, desde a autarquia aos particulares, 

tem-se mostrado motivada e empenhada em 

manter tradições. Muitos dos atuais conhe-

cimentos sobre as cerimónias tradicionais 

em Óbidos foram coligidos e fazem parte da 

coleção privada de Albino de Castro e Sousa, 

sendo da sua autoria a atual versão do Auto 

do Descimento da Cruz, tradição ancestral que 

remonta, pelo menos, a meados do século XVII.

{ PONTO DE VISTA }
Segundo Humberto Marques, “a Semana Santa, desde cedo, revelou-se como “cartaz tu-

rístico” de Óbidos e continua a ser palco de celebrações de acontecimentos de índole histó-

rico-religioso, atraindo muitas pessoas, portuguesas e estrangeiras, unidas pela devoção e 

pela cultura. O Turismo Religioso apresenta hoje um reconhecido dinamismo, absorvendo 

quotas de mercado muito significativas e um potencial de crescimento que supera a média 

calculada para o setor, visto de uma forma global. O património religioso, bem como as 

peregrinações e as festas religiosas, ganham cada vez mais notoriedade e relevância como 

fatores de atração turística e têm vindo a ser crescentemente utilizadas por agentes turís-

ticos, como produtos de cunho cultural e religioso. O Município, através da Óbidos Cria-

tiva E.M., à sua escala, através de órgãos próprios e no domínio das competências destes, 

contribui ativamente para o investimento criterioso e rigoroso da oferta cultural, promo-

vendo eventos e produtos que fomentem o desenvolvimento do Turismo em Óbidos.”

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC05052C86C6B4250
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ÓBIDOS ASSOCIA-SE AO DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
O Município de Óbidos associou-se ao Dia Internacional dos Museus, que se celebrou no dia 18 de maio, 

tendo o programa iniciado no dia 17, com a inauguração, no Museu Abílio de Mattos e Silva, da exposição 

“Propaganda desenhada por Abílio nos anos 30/40/50”. Uma outra mostra inaugurou, no Museu Munici-

pal, com o tema Pintura “Daqui até à Lua”, da autoria de João Jorge, animador das Escolas d’Óbidos. A mos-

tra conta com ilustrações (técnica mista sobre papel), manuscritos e esculturas em fita de papel, de alguns 

dos personagens do livro com o mesmo titulo da exposição. Afirma o trabalho do artista, que todos os dias, 

no ateliê criativo do Complexo Escolar dos Arcos, Óbidos, abre novos sentidos e horizontes aos alunos, 

criando espaço para uma mente aberta a diferentes abordagens e formas de expressão artística. Demons-

tra que a relação entre escolas, técnicos/trabalhadores, galerias e museus trabalham em concordância.

PROJETO “NÓS” DE RUI ALEIXO JUNTA COMUNIDADE ESCOLAR 
O Projeto “NÓS” de Rui Aleixo decorreu durante o mês de março, tendo-se tratado de uma exposição 

sobre Óbidos, que o artista desenvolveu, juntamente com a comunidade escolar. Rui Aleixo desenhou 

um enunciado que levou aos professores, educadores e animadores de Óbidos, convidando-os a virem 

com os seus alunos até à vila, e elegerem algo que os desperte sobre a peça, trabalhando-a artisticamente. 

Estiveram envolvidos nesta iniciativa, desde setembro de 2013, alunos dos jardins-de-infância, 1º, 2º e 3º 

ciclos, com cerca de 150 trabalhos. Um projeto criado de raiz para Óbidos, em Óbidos e com Óbidos, no 

qual o artista quis tratar exclusivamente temas e materiais relacionados com a zona Oeste em geral, com 

a vila e os seus habitantes em particular. 

PENSAR COLORIDO – DESCOBRE NA ARTE A ARTE DE BRINCAR
Inaugurou no dia 10 de maio, na Galeria Casa do Pelourinho, em Óbidos, a exposição “Pensar Colorido 

– Descobre na Arte a Arte de Brincar”. A mostra revela ao público os trabalhos desenvolvidos pela pinto-

ra Romarina Passos com as crianças do concelho de Óbidos. O “Pensar Colorido” visa a educação artística 

e procura disponibilizar ao público um conjunto de propostas de sensibilização para as artes plásticas. A 

artista tem dedicado aos miúdos do concelho o seu trabalho de quase duas décadas, através do projeto 

Pensar Colorido. Leva, junto das crianças, o seu saber, a sua sensibilidade, os materiais, promovendo mo-

mentos de alegria, liberdade e ousadia. A mostra está patente até ao dia 22 de junho. 

EXPOSIÇÃO “A LINGUAGEM DAS FLORES” DE SOFIA DE MEDEIROS
Inaugurou, no passado dia 30 de maio, na galeria novaOgiva, em Óbidos, a exposição de Sofia de Medei-

ros “A Linguagem das Flores”, que estará patente até 15 de setembro. Sofia de Medeiros convoca para o 

mundo da arte, através de uma estratégia lúdica de reutilização de formas, materiais e técnicas artesa-

nais tradicionais, os papéis sociais que nos são incutidos desde cedo (desde as “origens”) e em particular no 

caso das mulheres, sublinhando a prevalência dessas projeções culturais até aos nossos dias. São objetos 

que se prestam à contemplação de um sincretismo formal que é também polissémico, reiterando explici-

tamente a origem fetichista (de coisa-que-enfeitiça) da produção artística. 

ABÍLIO DE MATTOS E SILVA EM DESTAQUE NO MÊS DE ABRIL
Em virtude do 106º aniversário de Abílio de Mattos e Silva, que nasceu 

no Sardoal, no dia 1 de abril de 1908, evoca-se a vida e obra deste artista 

que foi cenógrafo, figurinista, pintor e gráfico.  Durante o mês de abril, 

foram várias as atividades de entrada livre que o público pôde assistir, 

no Museu Abílio de Mattos e Silva. No dia 5 de abril, pelas 16h30, atuou 

a Academia de Música d’Óbidos e no dia 11, decorreu o evento “Aponta-

mentos para um espetáculo” - Abílio 3:3:3 ( 3 sítios, 3 performances e 3 

artes). Abílio 3:3:3 foi um projeto desenvolvido pelo jovem obidense Da-

vid Sousa e decorreu em dois momentos, o primeiro às 16h00 e o segundo 

às 17h00. Tendo como ponto de partida o encontro no Pelourinho (Rua 

Direita), o espetáculo começou com música, no Telheiro da Praça de Sta. 

Maria, seguiu depois com uma sessão de teatro no Museu Municipal e 

terminou com a performance de dança no Museu Abílio, onde ainda foi 

possível usufruir de uma visita guiada, após o espetáculo.
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Decorreu dia 15 de abril, a Sessão Pública sobre o “Financiamento 

da Atividade Turística”, particularmente destinada à região Centro. 

Estiveram reunidas, na Casa da Música, as principais entidades 

ligadas ao setor, desde o Turismo de Portugal, o Turismo Centro 

de Portugal, a Comissão Diretiva do Mais Centro, a Comunidade 

Intermunicipal do Oeste e a AHRESP (Associação da Hotelaria, 

Restauração e Similares de Portugal), para além da Caixa Geral de 

Depósitos (entidade gestora da iniciativa Jessica região Centro).

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, des-

tacou que “o desenvolvimento económico do Turismo depende do 

desenvolvimento económico da comunidade” e, por isso mesmo, 

existem dois mil milhões de euros destinados à região Centro no 

sentido de potenciar maior investimento e desenvolvimento. 

Ana Abrunhosa, vogal da Comissão Diretiva do Mais Centro, com 

base no anterior Quadro Comunitário, apresentou a previsão do 

próximo quadro, que só deverá ser aprovado, e apresentado pu-

blicamente, em outubro ou novembro de 2014. Relativamente aos 

apoios em estudo, encontra-se o QREN (Quadro Referência Estra-

tégico Nacional), que terá uma taxa de apoio de 45%, com a possi-

bilidade de ter majorações de acordo com a tipologia da empresa, 

no que diz respeito à qualificação (estudos de mercado, variação de 

plataformas digitais, criação de marca, moda, design, propriedade 

industrial, formação de recursos humanos, entre outros).

O representante do Turismo de Portugal, Miguel Mendes, afirmou 

que o trabalho desenvolvido vai no sentido de “criar condições de 

acesso a financiamento, disponibilizando apoios às empresas, as-

sentes em parcerias com agentes económicos”. Desenvolveram, 

para isso, uma linha de crédito, disponível até dezembro de 2015, 

para apoiar projetos sustentáveis, inovadores, que valorizam e 

diversificam o produto turístico. Para a requalificação de empre-

endimentos turísticos (melhoria de qualidade e ampliação de alo-

jamento) e projetos de animação turística (que permitam gerar 

uma maior atratividade de turistas) existe um orçamento global de 

120M€, onde a dotação do Turismo de Portugal é de 60M€. Adi-

cionalmente, foram criadas duas novas gavetas, uma destinada a 

startups (5M€) e outra para reconstrução e requalificação de apoios 

de praia, tendo em conta os estragos provocados pelas últimas in-

tempéries (10 milhões de euros). No âmbito do Programa Horizon-

te 2020, destacam-se duas linhas de apoio, uma destinada a star-

tups na área da animação turística, com financiamento até 300 mil 

euros, sendo que o Turismo de Portugal financia até 75%, havendo 

ainda a possibilidade de ser atribuído um prémio por desempenho; 

a outra linha tem como objetivo apoiar a tesouraria e a consolida-

ção financeira das empresas, em conjunto com o sistema bancário 

e a Sociedade de Garantia Mútua, de forma a alargar os prazos de 

reembolso de dívida e adiantar os valores em crédito.

MAIS DE 100 EMPRESÁRIOS DO TURISMO REUNIDOS EM ÓBIDOS

GRANDE NOITE DOS MAIOS 
A vila de Óbidos mantém viva a tradição dos Maios. Este ano, a iniciativa “Grande 

noite dos Maios”, realizou-se no dia 30 de abril, com início junto à Porta da Vila. 

Uma ação animada por músicas e cantares. Os Maios, ou a festa das Maias, é um 

rito ancestral, perpetuando-se nos traços culturais da Vila de Óbidos, atestando a 

sua antiguidade e a continuidade da ocupação humana há mais de 2 mil anos. 

FONTES FLORIDAS 
Nos dias 24 e 25 de maio, a população do concelho de Óbidos foi convidada a 

“adotar” uma fonte, um ponto, ou curso de água e a enfeitá-lo com flores natu-

rais. As várias salas dos centros de dia do programa municipal “Melhor Idade” e 

as salas dos jardins-de-infância, Juntas de Freguesia e população em geral en-

carregaram-se do seu enfeite. Este ano houve ainda um percurso pelas fontes 

enfeitadas, (mais de 30), que foi divulgado para que a comunidade e os turistas 

as pudessem visitar. Esta visita realizou-se no dia 24 de maio, a partir das 10h00, 

em autocarro, com ponto de partida no Posto de Turismo de Óbidos.
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No âmbito das celebrações do 40º 

aniversário do 25 de Abril, o serviço de 

Bibliotecas e Arquivo Histórico organizou 

um colóquio com a temática: 25 de Abril, 

40 anos depois, com a participação do Sr. 

Coronel Rocha Neves, da Dra. Cristina 

Rodrigues e do Dr. Telmo Faria. Cerca 

de meia centena de pessoas puderam 

enriquecer os seus conhecimentos sobre os 

acontecimentos fulcrais, os antecedentes 

e as problemáticas que então se sentiam 

dentro das forças armadas e do próprio 

regime do Estado-Novo e que conduziram 

ao vitorioso golpe militar do dia 25 de 

Abril de 74. A sessão teve ainda um 

apontamento musical, por parte de Rúben 

Pinto e do grupo gaeirense Gadilus, que 

proporcionaram aos presentes algumas das 

músicas emblemáticas de Abril.

EXPOSIÇÃO 25 ABRIL
A Casa da Música, local de uma das mais 

importantes reuniões preparatórias do 

movimento dos capitães, recebeu uma 

exposição, preparada e organizada pelo 

serviço de Bibliotecas e Arquivo Histórico, 

com a ajuda de vários obidenses que deram 

o seu testemunho, contributo material e 

imaterial. Através de imagens de arquivo e 

informação impressa, procurou-se abordar 

os anos 70 em Óbidos e a importância da 

Vila acastelada, nos desígnios do Estado 

Novo. A exposição aborda também a questão 

colonial e o drama das guerras ultramarinas, 

acabando por centrar-se numa projeção 

audiovisual dos principais momentos 

captados pelas objetivas de vários fotógrafos, 

no dia que mudou o rosto de Portugal. A 

exposição termina com uma referência aos 

acontecimentos noticiados pela Gazeta das 

Caldas, assim como aos planos perpetrados 

pelos capitães, que se reuniram em Óbidos a 1 

de dezembro de 1973. 

ISABEL RICARDO
A convite da Biblioteca Municipal e em 

articulação com o grupo de Português do 

Agrupamento de Escolas, uma das escritoras 

que mais tem trabalhado para o público 

infanto-juvenil, a nazarena Isabel Ricardo, 

fez questão de lançar o seu novo trabalho: 

“Os aventureiros na cidade flutuante” , nos 

complexos escolares dos Arcos e do Alvito, 

junto do seu público. A escolha de Óbidos 

prendeu-se com o facto de uma das suas 

primeiras obras ter decorrido na Lagoa e 

Vila de Óbidos e de as suas personagens 

ficcionadas interagirem com habitantes 

locais. Foi com a sua permanente alegria 

e boa disposição que Isabel Ricardo falou 

com todos os alunos dos quintos anos dos 

3 complexos, a quem apresentou mais este 

trabalho, que já é um êxito de vendas.  

PODE ENCONTRAR 
NA NOSSA BILIBIOTECA

NOVIDADES Título: O CÓDIGO D’AVINTES
Autor: Alice Vieira e outros autores
Edição: Oficina do Livro, 2006
Público-alvo: Adulto

Título: O TANGO DA VELHA GUARDA
Autor: Arturo Pérez-Reverte
Edição: ASA, 2013
Público-alvo: Adulto

1928. No salão deserto e silencioso 
de um transatlântico que navega pela 
noite dentro, um casal dança um tango 
ainda por escrever… Ela é Mecha 
Inzunza, uma mulher enigmática e 
melancólica. Ele é Max Costa, um 
elegante fura-vidas. Rumam a Buenos 
Aires, onde Armando de Troeye, 
marido de Mecha e músico afamado, 
enfrenta um extravagante desafio. Ao 
abrigo das ruelas lúgubres e ilícitas da 
cidade, nasce entre Mecha e Max uma 
história de amor arrebatadora que 
será precocemente interrompida. O 
século XX como cenário teatral onde 
decorrem paixões, intrigas, aventuras 
e reencontros. Arturo Pérez Reverte 
escreveu um romance trepidante e 
criou com Mecha Inzunza uma heroína 
épica e definitiva.

«Tudo começa em torno da trama 
sinistra do Conclave dos Cavaleiros 
Teutónicos da Nova Ordem que quer 
dominar o mundo. Por seu lado, Isaías 
Pires, professor de medicina expulso da 
Ordem por práticas pouco ortodoxas, 
pertencente a uma outra organização 
que se opõe aos intuitos pérfidos do 
Conclave, sofre um trauma e desata a 
falar aramaico e logo a seguir começam 
a morrer patos e pombos por todos 
os cantos. O cúmulo é que a chave do 
código para chegar a essas relíquias está 
escondido justamente numa bela terra à 
beira do Douro e, por isso mesmo, ficará 
para sempre conhecido por O Código 
D’Avintes.»

COLÓQUIO 25 ABRIL, 40 ANOS DEPOIS
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CRIANÇAS E UTENTES
DO MELHOR IDADE
JUNTOS EM ATIVIDADES
Todos os anos, o programa Melhor Idade, 

em conjunto com o Gabinete de Educação 

do Município de Óbidos, promove um 

conjunto de ações, que constituem o plano 

anual de atividades intergeracionais. 

Durante a interrupção letiva da Páscoa, de 

7 a 21 de abril, dinamizou-se um conjunto 

de iniciativas e visitas que permitiram 

a idosos e crianças conviver, partilhar 

conhecimentos e vivenciar emoções 

positivas. As atividades decorreram nos 

três Complexos Escolares do concelho: 

Alvito, Arcos e Furadouro. Numa fase em 

que o afastamento das várias gerações 

é cada vez maior devido a alterações 

da dinâmica familiar, é reconhecida 

a importância que as atividades 

intergeracionais têm na transmissão de 

valores e divulgação de conhecimento. Se, 

por um lado, as crianças beneficiam de um 

aumento do interesse pela aprendizagem, 

de uma melhoria do relacionamento 

com uma geração mais velha e de uma 

desmistificação das representações 

sociais negativas, relacionadas com o 

envelhecimento, que têm vindo a emergir 

na nossa sociedade, por outro lado, para 

os idosos, estas atividades fomentam 

a sua inclusão social, favorecem a 

sua autoestima e promovem um 

envelhecimento ativo.

COMPLEXO DOS ARCOS

No dia 08 de abril, os Centros da Usseira, 

Arelho, Bairro Senhora da Luz e Pinhal 

de Óbidos (cerca de 60 idosos) foram 

ao Complexo dos Arcos. Começaram às 

10h00, com uma manhã de jogos: bisca, 

dominó, xadrez, damas, chinquilho, ganha 

num minuto, peão e jogos da consola 

Wii. Almoçaram todos na cantina escolar 

do Complexo e realizaram ainda uma 

atividade que consistiu em ensinar aos 

alunos como fazer “pompons” de lã para 

confecionar um coelhinho da Páscoa.

COMPLEXO DO FURADOURO

No dia 10 de abril, os Centros do Olho 

Marinho, Amoreira, Sobral da Lagoa e 

Vau (cerca de 70 idosos) deslocaram-se 

ao Complexo do Furadouro. Pelas 11h00, 

chegaram os idosos ao Complexo onde 

se realizou um pequeno baile. Seguiu-

se um almoço na cantina da escola. Às 

14h00 desenvolveram uma atividade de 

pintura de ovos da Páscoa - cada Centro 

fez atempadamente 15 ovos com a técnica 

do balão e, depois, no Complexo, com a 

ajuda das crianças, foram pintados. Pelas 

16h00, houve um lanche partilhado. 

No Complexo, os miúdos realizaram um 

ateliê de culinária para preparar os bolos 

e bolachas que serviram depois no lanche 

partilhado.

COMPLEXO DO ALVITO

No dia 14 de abril, os Centros da Sancheira 

Grande, Areirinha e Gaeiras (cerca de 65 

idosos) foram, em conjunto com as crianças 

do programa municipal Crescer Melhor, 

passar o dia no Convento de S. Miguel, nas 

Gaeiras, onde realizaram um almoço picnic 

no jardim e desenvolveram vários jogos 

tradicionais e uma caça ao ovo.

AGENDA DO 
MELHOR IDADE
A equipa que gere o Programa “Melhor 

Idade” continua a gerar uma agenda 

recheada de atividades pensadas 

especificamente para os seus utentes. No 

Dia da Mulher (realizaram-se almoços 

convívios, distribuição de marcadores de 

livros na rua às mulheres, entre outras 

ações) ou a comemoração do Dia da 
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TESTEMUNHOS

ROSA MOTA
CENTRO DE CONVÍVIO DA SANCHEIRA GRANDE

Rosa Mota tem 64 anos e está reformada. 

Começou por frequentar o Centro de 

Convívio da Sancheira Grande em 2008, 

às segundas e quintas feiras, para praticar 

ginástica. Infelizmente, sofreu um 

acidente que a deixou de cadeira de rodas 

por algum tempo e a fez desistir. No final 

de 2010 foi convidada a participar num 

Convívio por motivo do S. Martinho, o 

que a motivou a retomar o Centro, agora a 

tempo inteiro (das 14h00 às 17h00). 

“Não posso passar sem o Centro. De manhã 

faço a minha lida de casa e, mesmo cansada, 

não consigo deixar de ir, faz-me mesmo 

falta. É a minha segunda casa! Dou graças 

a Deus que a Câmara Municipal tenha 

criado este projeto. Fazemos muitas coisas: 

rancho, teatro, festas de aniversário e muito 

importante para mim é a utilização gratuita 

da piscina, porque faz com que exercite o 

corpo e fez me ultrapassar um grande medo 

que eu tinha que era de água! O ambiente 

também é muito bom, os utentes são muito 

unidos e gosto muito do intercâmbio que 

fazemos com os utentes de outros centros”.

“A atividade que mais me marcou foi o 

Convívio “Sarau de Ginástica”, uma atividade 

com a Professora Vera, na Amoreira. 

Marcou-me porque estava muito fechada em 

casa, não saía muito e esse convívio ajudou a 

soltar-me e a sentir-me bem. A base e a força 

disto tudo está no animador, Luís Capinha. 

Ele é o motor do Centro de Convívio, motiva-

nos, ajuda-nos a ultrapassar receios, apoia-

nos, anima-nos... devemos muito a ele”

UTENTES MELHOR IDADE 
RECEBEM CERTIFICADOS EM 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
À semelhança de anos anteriores, o NET – Espaço Internet do Concelho de Óbidos dinamizou 

ações de formação com os utentes do programa municipal “Melhor Idade”, com o objetivo da 

atribuição do Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação. A cerimónia 

de entrega dos certificados decorrereu no dia 10 de Abril, pelas 10 horas, no Salão Nobre, com 

a presença de Humberto Marques, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Foram en-

tregues 19 certificados a utentes do Melhor Idade, que constituíram 3 turmas. Este grupo foi 

composto por 11 utentes do Arelho, 2 do Sobral da Lagoa, 1 do Vau e 5 do Bairro da Senhora da 

Luz. Ainda durante o mês de abril, iniciaram mais duas turmas, uma com 8 utentes da Usseira 

e outra com 8 utentes do Olho Marinho.

Incontinência Urinária, (decorreu uma 

pequena palestra informativa, em parceria 

com o centro de saúde de Óbidos). 

Cerca de 40 idosos participaram ainda 

no almoço do grupo desportivo de A-

dos-Negros, sendo que após o almoço se 

realizou um rastreio gratuito à visão. Em 

breve terá início o ateliê de bordado de 

Óbidos, uma ação que tem como parceira a 

Associação Bordado de Óbidos. 

No dia 10 e 21 de abril, realizaram-se 

visitas a Fátima; no dia 16 decorreu um 

passeio ao Bombarral, nomeadamente 

à Quinta dos Loridos e ao Santuário do 

Bom Jesus do Carvalhal. No âmbito da 

comemoração do 1.º aniversário do rancho 

sénior “Não danço mais porque não posso”, 

no dia 13 de Abril, os utentes participaram 

num almoço animado, que incluiu 

várias atuações, entre elas, o rancho 

da universidade sénior de Ansião. Para 

comemorar o dia do Bom Verão, dia 28 de 

abril, alguns dos centros foram “esperar o 

verão”, junto à Lagoa de Óbidos, no covão 

dos musaranhos, onde fizeram um almoço 

pic-nic, reavivando uma antiga tradição.

 

SEMANA DA 
PRIMAVERA 
BIOLÓGICA
No âmbito nacional do movimento 

“Plantar Portugal”, decorreu de 17 a 21 de 

março, a semana da Primavera Biológica. 

Aproveitando o dia 21 de março (dia da 

árvore e da poesia), os utentes dos centros 

de convívio da Areirinha e da Sancheira 

Grande, em parceria com a Junta de 

Freguesia de A-dos-Negros, plantaram 

uma Oliveira junto ao Centro de Convívio 

da Sancheira Grande.

A atividade culminou com uma aula de 

ginástica ao ar livre e com um lanche de 

convívio para todos os participantes.
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O Dia Mundial da Consciencialização para o Autismo, assinalado no dia 2 de abril, contou com a parti-

cipação de mais de uma centena de crianças, com a colaboração de professores, educadores e restantes 

profissionais. Também as famílias responderam ao desafio e vestiram as crianças de azul, cor que iden-

tifica a consciencialização do autismo.

Segundo a educadora Fátima Santos, nesta iniciativa, organizada pelo programa municipal “Saúde Me-

lhor”, Escola Josefa de Óbidos e Jardim-de-Infância do Arelho, “viveram-se momentos de suprema 

riqueza”. As crianças ouviram uma história, onde o principal protagonista tinha autismo, falaram da 

temática, comeram biscoitos de dieta isenta de glúten e caseína e, finalmente, conheceram o “Soro”, 

um cão treinado para trabalhar com crianças especiais. Iniciativas como esta são muito importantes, 

porque o conhecimento gera e facilita a inclusão, que é tão importante como a terapêutica”, concluiu.

No âmbito do Programa Municipal “Crescer 

Melhor” - Férias da Páscoa 2014, as cerca 

de 120 crianças inscritas tiveram oportuni-

dade de usufruir de um vasto conjunto de 

atividades de natureza desportiva, lúdica e 

criativa. As crianças foram conhecer o Mu-

seu do Dinossauro, na Lourinhã, participa-

120 CRIANÇAS ENVOLVIDAS NO CRESCER MELHOR 
- FÉRIAS DA PÁSCOA 2014

ram em encontros Intergeracionais com os 

Centros de Convívio do concelho de Óbi-

dos, do programa municipal “Melhor Idade”, 

houve dinamização de jogos tradicionais, 

visita à Lagoa de Óbidos, com o intuito 

de observar a flora daquele ecossistema, 

Peddy Paper com a temática “Tradições da 

Páscoa na Vila de Óbidos” e caminhadas 

pela Natureza. Neste período houve tam-

bém itinerância dos Ateliês Criativos pelos 

três Complexos Escolares (Arcos, Alvito 

e Furadouro), com o desenvolvimento da 

temática “Pintura Chinesa” e “Dois Retratos 

uma Nova Identidade”.

SAÚDE MELHOR - DIA DA CONSCIENCIALIZAÇÃO 
DO AUTISMO CELEBRADO EM ÓBIDOS
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A instalação de equipamentos de controlo de acesso (pilaretes) 

abrange as áreas da Porta da Vila, da Porta da Senhora 

da Graça e da Porta da Cerca, ou seja, áreas do Castelo e do 

conjunto urbano da Vila que se encontram classificados como 

Monumentos Nacionais. Estas áreas evidenciam um grande 

potencial arqueológico, pelo que a abertura das valas tem sido 

objeto de acompanhamento por parte do Serviço de Arqueologia 

do Município.

Na Porta da Vila, identificaram-se diversas infra-estruturas 

recentes, sem valor arqueológico. Contudo, sob a antiga base 

para a cadeira do sinaleiro, encontrou-se parte de um depósito 

atribuído ao séc. XVIII ou XIX e vestígios de um reboco 

aplicado na Porta da Vila, em época indeterminada. De acordo 

com a documentação histórica e as próprias características 

arquitetónicas, a Porta da Vila deverá datar do séc. XIV. 

Durante os trabalhos e provavelmente em virtude da pouca 

profundidade da vala, não se confirmou a existência do troço 

subterrâneo do Aqueduto da Usseira, que está classificado como 

Imóvel de Interesse Público. Este troço subterrâneo fazia a 

ligação entre a Mãe d’Água (localizada junto à Porta da Vila, mas 

destruída cerca de 1932/33) e o Chafariz da Praça de Santa Maria. 

Na Porta da Cerca, detetaram-se vários depósitos e infra-

estruturas recentes, bem como alguns depósitos do séc. XX. Junto 

ao espaço ajardinado, detetou-se uma estrutura em alvenaria 

ordinária, com aproximadamente 94 cm de largura, que se 

encontra parcialmente a descoberto. Segundo a documentação 

cartográfica e fotográfica dos anos 30 ou 40 do séc. XX, 

corresponde a vestígios de uma estrutura que delimitava o 

espaço exterior à Porta da Cerca, cuja função específica ainda 

se desconhece. Não foi possível determinar a sua época de 

construção. Próximo da Porta da Cerca, detetou-se um troço 

de calçada em pedra calcária, que se apoia aparentemente na 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE CONTROLO DE ACESSO NA VILA DE ÓBIDOS
RESULTADOS PRELIMINARES DE UM ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO EM CURSO

fundação da muralha. De acordo 

com a referida documentação, esta 

calçada revestia o espaço exterior à 

Porta da Cerca. Poderá enquadrar-

se no período contemporâneo (séc. 

XIX ou início do séc. XX). Apesar da 

“Cerca Velha” sugerir uma fase de 

construção islâmica, as características 

arquitetónicas da Porta da Cerca 

apontam para uma fase de reconstrução 

cristã, a mando dos primeiros reis da 

Dinastia de Borgonha (séc. XII ou XIII).

A continuação dos trabalhos permitirá 

não só salvaguardar o património 

arqueológico, mas também compreender 

melhor a evolução da ocupação humana 

no Outeiro de Óbidos.

VISTA GERAL DA PORTA DA CERCA,
COM ESTRUTURA E A CALÇADA
(Fonte: Arquivo Fotográfico da DGEMN)

}1. ASPECTO DO TROÇO DE CALÇADA 
EM CALCÁRIO

}2. PORMENOR DA PORTA DA VILA, COM 
VESTÍGIOS DE REBOCO (em baixo)

}3.  VISTA DA ESTRUTURA EM ALVENARIA 
ORDINÁRIA

} 01 } 02

} 03
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SEMANA DA JOSEFA 2014
JUNTA ALUNOS E COMUNIDADE{                       }

{ EDUCAÇÃO }

A III edição da “Semana da Josefa”, do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, decorreu 
de 2 a 4 de abril, com atividades em varias áreas, nomeadamente a arte, a cultura, a ciência 

e o desporto.

A “Semana da Josefa” marcou o ritmo escolar de toda a comunida-

de educativa, repartida pela Escola Josefa de Óbidos, pelos Com-

plexos Escolares do Alvito, Arcos e Furadouro e ainda pelos alunos 

dos jardins-de-infância do agrupamento. Salientam-se as várias as 

atividades organizadas bem como e elevado envolvimento de alu-

nos, pais e comunidade escolar. 

>  Uma adaptação do conto “Chibos Sabichões”, de Olalla González 

e Federico Fernández, da editora Kalandraka, esteve em cena 

nos dias 2 e 3 de Abril no Complexo Escolar dos Arcos. A peça foi 

levada a cabo pelas animadoras Cláudia Batista, Fátima Oliveira, 

Marlene Neto e pela professora Sónia Arsénio. Ao todo, cerca de 

300 crianças das turmas do Complexo dos Arcos e dos Jardins-

de-Infância de Óbidos, Arelho, Usseira e A-da-Gorda estiveram 

presentes nas seis sessões realizadas. Esta história foi escolhida 

pelo facto de abordar as questões da interajuda e do trabalho de 

equipa.

> O Atelier de Cerâmica do Complexo Escolar dos Arcos partici-

pou, nos dias 2 a 4 de abril, com uma exposição de trabalhos de-

senvolvidos pelos alunos, ao longo dos 1º e 2º períodos, com base 

na temática da “Pintora Josefa de Óbidos”.

PAIS VÃO À ESCOLA PARA AJUDAR A ESTUDAR
Sob o tema “Prevenir e Ajudar”, realizou-se, no início de abril, uma 

conferência que juntou pais, educadores e alunos. A equipa do CLAP 

(Centro Lúdico de Apoio Pedagógico) apresentou estratégias e suges-

tões importantes para alcançar o sucesso educativo. Foi um momen-

to de reflexão, ao qual os encarregados de educação aderiram, mos-

trando-se interessados no percurso escolar dos seus educandos. 
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BONS EXEMPLOS
Prova de que a estratégia municipal e a criatividade estão a contaminar a comuni-

dade e a gerar novas formas de trabalhar é a iniciativa privada de criar desafios, que 

mostram ser mutuamente benéficos, seja para quem lança ou para quem participa. 

Exemplo de empreendedorismo, de colaboração, de partilha de ideias que fez nascer 

um novo produto: O sorvete da escola do Alvito.

No âmbito da Semana da Josefa, a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

dos Centros Educativos de A-dos-Negros e Gaeiras lançaram o convite ao “Gelado da 

Terra”, projeto recentemente criado em Óbidos e localizado à entrada da vila, para 

realizarem um workshop para os alunos. Patrícia, responsável pelo projeto e pela con-

feção dos gelados, aderiu imediatamente e preparou uma atividade com o tema “Se a 

vossa Escola fosse um gelado, qual seria o seu sabor?”. Os alunos participaram, numa 

sessão de brainstorming, onde refletiram, deram as suas ideias e no fim participaram 

de forma motivada na degustação de gelados com sabor de Maçã de Alcobaça e de 

Pêra Rocha. 

O resultado não podia ter sido mais satisfatório e o gelado está atualmente a ser ven-

dido na Gelataria com a designação “O sorvete da escola do Alvito”, representando 

uma ótima recompensa para os alunos, que entendem desta forma a importância da 

sua colaboração, tendo permitido criar um novo produto, que está publicamente aces-

sível a quem quiser provar. 

Para completar a ação, o Complexo do Alvito festejou o dia Mundial da Criança no 

Convento de S. Miguel das Gaeiras, onde se realizou, no mesmo dia, o Encontro de 

Dança de Desporto Escolar do Oeste. Foram convidados cerca de 300 alunos de outras 

escolas a participar nesta festa, onde tiveram oportunidade de conhecer o “O sorvete 

da escola do Alvito”, concebido com a colaboração dos colegas. Desta forma, todos 

puderam “provar” o resultado de uma experiência única e enriquecedora. 

PATRÍCIA SILVA
“Gelado da Terra”
“Para a equipa do “Gelado da Terra” a 

oportunidade de desenvolver o workshop 

sobre gelados foi uma mais valia, não só para a 

promoção do nosso gelado, mas principalmente 

porque pudemos contribuir para o acesso das 

crianças a informação que lhes permite fazer 

escolhas conscientes enquanto consumidores.  

Na introdução do workshop os alunos ficaram 

a conhecer as características e benefícios do 

gelado artesanal, ao nível da saúde, bem-estar 

e felicidade. De seguida, o desafio foi lançado: 

“se a vossa Escola fosse um gelado, qual seria 

o seu sabor?” Entusiasticamente, todos os 

alunos escreveram ou representaram no cartaz 

colocado na parede as suas sugestões. Com elas, 

a equipa do “Gelado da Terra” comprometeu-se 

a criar o novo sabor de gelado, a lançar no início 

de Maio. Assim foi, o “Sorvete Escola do Alvito” 

já está à venda na Geladaria, quiosque da Vila 

em Óbidos e está a ser um enorme sucesso, 

entre a população do concelho e visitantes. “

ESCRITORA MARÍLIA ASCENSO APRESENTOU O LIVRO 
“A JOANINHA QUADRADA”
No passado dia 4 de abril, a escritora Marília Ascenso deslocou-se 

a Óbidos, ao Jardim-de-Infância das Gaeiras e de A-dos-Negros e 

ao Complexo Escolar do Alvito para apresentar a sua obra, “A Joa-

ninha Quadrada“. “Espalhando Magia“ foi uma apresentação invul-

gar, onde a dança e a representação cativaram crianças e adultos, 

para o Mundo Imaginário. Centrada nos valores da humanidade, a 

mensagem desta história relembrou que “Todos somos iguais”.

SEMANA JOSEFA ENCERRA 
COM “MISSA DAS CRIANÇAS”
Revivendo o momento pascal, realizou-se, no Complexo Escolar do 

Alvito, a celebração da “Missa das Crianças” que contou com a pre-

sença de toda a comunidade educativa. Um momento de reflexão, 

onde o coro, ensaiado pelas professoras de EMRC (Educação Moral 

e Religião Católica) e Educação Musical, deu brilho à cerimónia, 

que terminou com a bênção da Mesa do Compasso (uma tradição 

que pouco se mantém nos nossos dias).
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ÓBIDOS VISITA ESCOLA 
DE HELLERUP NA DINAMARCA 
Entre os dias 23 e 26 de Abril, oito professores do agrupamento de 

Escolas Josefa de Óbidos e três elementos do Município de Óbidos 

realizaram uma visita técnica à escola de Hellerup, na Dinamarca. 

Esta visita inseriu-se no Programa Setorial Comenius - Parcerias 

Comenius Regio, sendo o Município de Óbidos o promotor de uma 

rede, que tem como parceiros o Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Município de Gentofte, 

a escola de Hellerup e a Microsoft Denmark. A escolha de Hellerup, 

à semelhança do anterior Comenius Regio, que teve como parceiro 

Reggio Emilia, foi estrategicamente pensada, uma vez que esta es-

cola possui um projeto educativo diferente, assente num currículo 

flexível e adaptado aos diferentes estilos de ensino-aprendizagem, 

permitindo incrementar a oferta educativa em Óbidos, através da 

introdução de novas dinâmicas pedagógicas.

ALUNOS DINAMIZAM SEMANA
DA PRIMAVERA BIOLÓGICA 
No âmbito da Semana da Primavera Biológica, que decorreu de 17 a 

23 de março, as Escolas e Jardins-de-Infância do concelho de Óbi-

dos dinamizaram um conjunto de atividades, com o intuito de pro-

mover hábitos alimentares mais saudáveis e estilos de vida mais 

ecológicos e sustentáveis.

No Complexo Escolar do Furadouro e no Complexo Escolar dos Ar-

cos, os alunos, durante toda a semana, semearam ervas aromáticas 

e chás, com a colaboração dos pais. No Complexo Escolar do Alvito 

plantaram cebolo e outros hortícolas. Nos Complexos também se 

promoveram atividades desportivas, como torneios de futebol. As 

crianças dos Jardins-de-Infância do Olho Marinho, Amoreira e Us-

seira semearam ervas aromáticas, batatas, entre outros produtos.

Estas atividades contaram com a colaboração e apoio de pais e avós, 

que para além da sua ajuda muito contribuíram com os seus conhe-

cimento e sabedoria, bem como o Projeto Escola na Horta que tem 

apoiado esta iniciativa no Complexo Escolar do Furadouro.

ARCOS TEM PROJETO INOVADOR 
SOBRE BIBLIOTECAS ESCOLARES 
O Complexo Escolar dos Arcos  associa-se ao projeto Óbidos Vila 

Literária e apresenta uma nova organização da Biblioteca Escolar, 

com zonas de exposição, leitura, estudo, lazer e trabalho. O átrio da 

escola, zona principal, transformou-se na “Praça do Conhecimen-

to”, espaço onde são valorizados os livros e os espaços de leitura. 

A Praça do Conhecimento faz a ligação às salas de aula, ao atelier 

criativo, à horta escolar, ao espaço multimédia e aos laboratórios, 

permitindo uma articulação entre todos os agentes educativos e os 

diversos projetos dinamizados nesta escola. A criação do projeto 

Grupo+Escola permitirá que os alunos e pais possam desempenhar 

também tarefas de voluntariado na preservação, segurança e dina-
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MUITAS HISTÓRIAS COM ABRIL DENTRO
“Histórias com Abril dentro” foi o mote para convidar a comunida-

de educativa do Complexo do Alvito a participar nas comemorações 

dos 40 anos do 25 de abril. Os alunos recolheram testemunhos de 

familiares e amigos de como os seus antepassados viveram este dia. 

Em exposição estão também outros trabalhos, com cravos originais 

e histórias da época. Dia 22, realizou-se uma palestra com a parti-

cipação de Octávio Pinto e de Carlos Cedoura, que testemunharam 

as suas vivências e esclareceram dúvidas sobre a revolução. Ruben 

Pinto abrilhantou este momento com a música “E depois do adeus” 

e “Eram mais 5”. Uma iniciativa dinamizada pela Biblioteca Munici-

pal de Óbidos e o Arquivo Histórico, em articulação com os profes-

sores de História, que levaram à escola as histórias de abril.

mização destes espaços. As crianças aderiram de uma forma posi-

tiva a este projeto e algumas referem que estes espaços têm como 

vantagem o facto de os livros estarem mais próximos de todos. A 

leitura agora acontece em toda a escola.

JARDIM DE A-DA-GORDA 
RECEBE MENÇÃO HONROSA 

O jardim-de-infância de A-da-Gorda recebeu uma das 10 menções 

honrosas pelo seu hino, no projeto “Heróis da Fruta”, que decorreu 

a nível nacional. O anúncio foi feito depois de o júri analisar a cria-

tividade das letras e dos vídeoclips de todos os hinos da fruta can-

didatos e escolher 5 vencedores. Foram selecionados 3 vencedores 

entre os 60 finalistas e ainda outros 2 vencedores em ex aequo en-

tre os hinos menos votados pelo público.

Esta edição do projeto «Heróis da Fruta» contou com 70.357 alu-

nos inscritos de 3.253 turmas de 1.159 estabelecimentos de ensino 

de todos os distritos do País, incluindo as regiões autónomas dos 

Açores e da Madeira. Nos últimos meses, as escolas concluíram di-

versas etapas com várias atividades entre as quais um programa 

educativo de incentivo ao consumo da fruta, desenvolvido pela 

APCOI e implementado nas salas de aula em colaboração com os 

professores e educadores.

VETERINÁRIO MUNICIPAL 
NO COMPLEXO DO FURADOURO 
“Teatro às Três Pancadas”, de António Torrado, é uma das obras 

de carácter obrigatório nas escolas e que o Complexo Escolar do 

Furadouro selecionou para o quarto ano de escolaridade. Foi esco-

lhida a peça “Zé das Moscas” para trabalhar nas áreas de português 

e das expressões. O trabalho de articulação entre os professores 

e o Ateliê Criativo projeta a dinamização da peça, com a criação 

dos cenários e o tratamento das personagens. Neste âmbito, con-

vidou-se João Almeida, veterinário municipal, para demonstrar a 

realidade da personagem “veterinário”. A atividade decorreu no dia 

11 de março, no Ateliê Criativo do Complexo Escolar do Furadouro, 

com a turma do 4ºC. João Almeida, “equipado a rigor”, consultou 

dois cães e demonstrou, efetivamente, em que consiste o trabalho 

de um veterinário. 
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{ DESPORTO }

SEMANA HIDROPOWER 5.0 
COM COMPONENTE SOLIDÁRIA

GRUPO INTERPAROQUIAL DE AÇÃO SÓCIO-CARITATIVA
GUIAS S. Lourenço já beneficiaram das suas ações (atendimento social individualizado, 

formação, convívios, visitas domiciliárias, acompanhamento a consultas, transporte a 

atividades, loja e farmácia social, roupas, calçado, mobiliário e outros utensílios domés-

ticos, ajudas técnicas, alimentos, entre outras) mais de 200 famílias. Atualmente bene-

ficiam do seu voluntariado e do apoio 110 agregados, 300 pessoas (adultos e crianças).

ÓBIDOS ACOLHEU 
ENCONTRO 
REGIONAL 
DE GIRA-VÓLEI
O Estádio Municipal de Óbidos foi palco 

de mais um encontro de Gira-Vólei, no 

dia 22 de maio.  O Encontro Regional 

de Leiria/Santarém, foi uma iniciativa 

que juntou centenas de participantes. O 

Campeonato Regional é uma competição 

onde se encontram representados todos os 

centros da área geográfica de intervenção de 

cada associação e onde é atribuído o título 

de campeão regional ao vencedor. Nesta 

competição, participaram os primeiros e 

segundos classificados, por escalão/sexo, 

apurados através dos torneios locais 

(somatório dos torneios semanais). Estão de 

parabéns as duplas Ruben Ramos/Bruno 

Cicília (campeã Regional escalão 8-10 anos 

) e Maria Galego/Cristiana Herculano (vice 

campeã Regional escalão 13-15 anos ), que 

irão representar o Agrupamento de Escolas 

Josefa de Óbidos. O Gira-Vólei é um jogo de 

iniciação à modalidade destinada aos jovens 

com idades compreendidas entre os 8 e 

15 anos, onde através do jogo simplificado 

(2×2) e utilização do passe faz do Gira-Vólei 

um jogo fácil, divertido e competitivo, 

arrastando consigo milhares de jovens.

A equipa de Futsal do Olho Marinho é Campeã Nacional da 3ª Divisão (série C) época 

2013/2014. O título foi conseguido na última jornada que se disputou, no sábado, dia 24 de 

maio. A equipa de Óbidos ganhou, em casa, por 6-3, à formação do GARECUS.

Já no passado dia 17 de maio, o Olho Marinho tinha assegurado a subida à 2ª Divisão Nacio-

nal da modalidade. A equipa de Óbidos alcançou uma excelente época, onde, em 24 jornadas 

disputadas, obteve 18 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 92 golos e sofreu 65.

Futsal – série C

OLHO MARINHO É CAMPEÃO 
NACIONAL DA 3ª DIVISÃO

Após os sucessos das anteriores “Semanas 

Hidropower”, a Hidropower 5.0 juntou 

atividade física e a saúde à solidariedade. 

Numa iniciativa conjunta entre o Serviço 

de Desporto e o Programa Municipal 

Óbidos Solidário, teve lugar a Semana 

“Hidropower 5,0”, de 21 a 24 de Abril. 

Nesta semana, as aulas de Hidroginástica, 

Hidrodeep e as sessões de Hidroterapia 

foarm abertas a quem quis experimentar, 

tendo-se apelado à sensibilidade dos 

utentes para se associarem ao Município 

numa campanha de solidariedade a favor 

das famílias mais carenciadas do concelho. 

Pediu-se a contribuição de um alimento, 

embalagem ou lata, que foi entregue ao 

grupo de voluntários das paróquias de 

Óbidos - Grupo Interparoquial de Ação 

Socio-caritativa - GUIAS S. Lourenço- que, 

desde 2006, tem vindo a promover várias 

iniciativas no âmbito do auxílio a famílias 

em maiores dificuldades, nas diferentes 

freguesias do concelho de Óbidos e a 

quem competiu receber e distribuir os 

donativos. Foram reunidos quase 50 

quilos de alimentos.
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{ DESPORTO }

{ PONTO DE VISTA }
“No que diz respeito ao Desporto, a prioridade é enaltecer esta atividade tão salutar, tanto no 

aspetos físico como psíquico. Pretende-se aumentar significativamente os praticantes, desde a 

área competitiva, à área de manutenção física. Para a sua concretização, iremos criar um novo 

regulamento de apoio aos clubes, mais eficaz e mais cativante para a prática das várias modali-

dades desportivas. Num município dotado de infraestruturas de qualidade e quantidade, espa-

lhadas pelo concelho, é forçoso melhorar a sua taxa de utilização”.

PEDRO FÉLIX, Vereador da CMO

O Estádio Municipal de Óbidos 

acolheu, na passado dia 19 de março, 

o Megasprinter 2014, da CLDE - 

Coordenação Local do Desporto Escolar 

MEGASPRINTER OESTE 2014
Oeste, que envolveu cerca de 800 alunos 

de várias escolas da região do Oeste. O 

MegaSprinter é um projeto organizado no 

âmbito de um protocolo estabelecido entre 

o Ministério da Educação e a Federação 

Portuguesa de Atletismo. Em Óbidos, 

os alunos competiram em 4 provas de 

atletismo, nomeadamente Mega Sprint 

(40 metros planos), Mega Salto (salto 

em comprimento), Mega KM (corrida 1 

quilómetro) e Mega Lançamento. Recorde-

se que Óbidos já recebeu a Fase Nacional 

desta prova, a 30 de abril de 2005. Na 

ocasião, estiveram presentes, no Estádio 

Municipal, cerca de 400 jovens velocistas 

de todo o País. Francis Obikwelu foi o 

atleta convidado a estar presente nesta 

festa do atletismo escolar nacional. 

3.º BTT “NASCENTES COM 
HISTÓRIAS” NO OLHO MARINHO
Realizou-se, no dia 18 de maio,na 

localidade de Olho Marinho, a 3ª prova 

de BTT “Nacentes com História”. Com 

organização da União Amigos de Olho 

Marinho, através do seu departamento 

de BTT, a prova conta contou dois 

percursos, com as seguintes distâncias de 

30 e 60 quilómetros. Simultaneamente 

decorreu um mini passeio, gratuito para 

acompanhantes (adultos e crianças), por 

forma a incentivar a prática desportiva, 

em família.

TRICAMPEÃO 
NACIONAL DE 
OBSTÁCULOS 
EM ÓBIDOS 
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 no seu objetivo desenvolver 

o gosto pela prática hípica e a criação de 

uma alternativa na oferta desportiva 

no Concelho de Óbidos, para além da 

equitação, destinada a todas as idades. 

PASSEIO DE 
CICLOTURISMO 
DAS GAEIRAS 
Decorreu o 9.º Passeio de Cicloturismo 

Vila de Gaeiras - Volta ao Concelho de 

Óbidos, no dia 11 de maio. Este ano, a 

prova contou, como novidade, com um 

novo percurso. A concentração aconteceu, 

pelas 08h30, no Largo de S. Marcos tendo 

o pelotão partido às 09h30, junto da meta 

instalada na Rua Principal, em frente da 

sede da Junta de Freguesia das Gaeiras. 

Por volta das 12h00, o conjunto de atletas 

cortaou a meta em grupo, como é habitual 

neste tipo de prova. Tal como em edições 

anteriores, os cicloturistas percorrem 

cerca de 50 quilómetros por várias 

localidades do concelho. Os prémios, para 

todos os participantes, foram entregues 

no Pavilhão da Sociedade Cultural e 

Recreativa Gaeirense (S.C.R.G.) e seguiu-se 

um almoço convívio.
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A VEREAÇÃO OBIDENSE FACE 
AO VINTE E CINCO DE ABRIL DE 1974

Estando a decorrer as comemorações do vinte e cinco de abril 

de 1974,  o Arquivo Histórico decidiu associar-se  à efeméride, 

publicando um excerto de uma ata da  reunião ordinária da da Câ-

mara Municipal de Óbidos, datada de nove de maio 

Curiosamente,  a reunião anterior, a nona desse ano, decorreu preci-

samente no dia vinte e cinco de abril, na sala das sessões, pelas quinze 

horas, tendo comparecido o vice-presidente da Câmara Filipe Pacheco 

Ribeiro, que presidiu à sessão e os vereadores José Gomes Capinha e 

Luis da Silva Almeida.  Da ata então lavrada pela escriturária-datiló-

grafa Anunciação Marques de Sousa, não consta qualquer referência 

ao momento  de mudança que o país estava a viver. Depois de lida e 

aprovada a ata da reunião anterior, e de lida a correspondência, os 

autarcas  prosseguem com os outros pontos da ordem de trabalho.

Nesse dia, os vereadores começaram por aprovar 13 requerimen-

tos de obras, a realizar em várias partes do concelho. Destacamos o 

pedido das “ Carpintaria e Marcenaria da Dagorda, Limitada, com 

sede em Dagorda, deste concelho, para ampliação de um barracão 

que consta em criar mais um pavilhão sobre o existente com a área 

de quatrocentos e cinquenta metros quadrados.” , bem como o das 

“Padarias reunidas de Óbidos, Limitada, com sede em Óbidos, para 

construir um depósito de pão”.

Das várias decisões tomadas pelos edis (licenças de habitabilida-

de, venda de covais, loteamento de terrenos), destacamos ainda a 

decisão de subsidiar a publicação de “um anúncio  de propagando 

turística , sobre esta vila, num dos próximos números da Revista “ 

Diana” e a  de conceder um subsidio  à Junta de Freguesia do Olho 

Marinho “ destinada a trabalhos de limpeza e embelezamento das 

principais ruas do Lugar”.

A reunião seguinte vai ter lugar no dia nove de maio, como já re-

ferimos e será aí que , depois de analisados e deferidos os assuntos 

do quotidiano da autarquia (resposta a requerimentos de obras, 

vendas de covais , loteamentos e licenças de habitabilidade), com 

destaque para  a preocupação  de proceder com “ a maior urgência, 

na execução dos esgotos, no lugar das Gaeiras” , os autarcas acima 

referidos se pronunciam sobre a jovem revolução,  por iniciativa do 

Vice-Presidente nos termos que  passamos a transcrever.

“Sendo esta a primeira reunião ordinária realizada após o Glorioso 

Movimento das Forças Armadas, ocorrido em vinte e cinco de Abril 

passado, o Excelentíssimo Vice-Presidente deu conhecimento aos res-

tantes membros do Telegrama que, em nome desta Câmara , foi ende-

reçado à Junta de Salvação Nacional, congratulando-se com a atitude 

assumida, no sentido da substituição do regime que vigorava desde mil 

novecentos e vinte seis. A Câmara apoiou a iniciativa do Excelentís-

simo Vice-Presidente, deliberando ficasse exarado um voto de louvor 

e agradecimento às citadas Forças Armadas, cujo movimento visa a 

tornar um Portugal novo e bastante mais progressivo.”

Depois de exarado em ata este texto, a reunião termina com a aprova-

ção de pagamentos  e do balancete da receita e despesa da autarquia.

{                                       }
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FERNANDO
PEREIRA 

DE OLIVEIRA

CRISTINA 
SOUSA 

OLIVEIRA

QUE TIPO DE FUNÇÃO 
DESEMPENHA NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÓBIDOS?

{ Cristina Sousa Oliveira 
- 38 anos } Sou animadora, 
desempenho funções de 
atelierista nos ateliês dos 
Jardins de infância do Arelho, 
de Óbidos e do Complexo 
do Alvito. Estes espaços 
promovem as diferentes 
linguagens da criança, onde 
relacionamos a aprendizagem 
com a criatividade, a 
imaginação, a arte e as 
diferentes áreas curriculares.

{ Fernando Pereira de Oliveira 
- 57 anos } Desempenho funções 
de canalizador, faço ramais de 
água, reparo rotundas, instalo 
condutas novas, contadores e 
procedo aos cortes de água.

DE TODAS AS AÇÕES QUE O 
MUNICÍPIO TEM REALIZADO, 
O QUE DESTACA?
{ CSO } Destaco a sua aposta 
na área da Educação, na 
criação de um modelo de 
ensino inovador, onde 
programas como a Fábrica da 
Criatividade ou projetos como 

Óbidos Anima são referências 
nacionais e internacionais. 
{ FPO } Não destaco nenhuma 
atividade em particular, 
sendo que o executivo tem 
dinamizado e projetado o 
Concelho a nível nacional 
e internacional e so mesmo 
tempo tem criado novas 
acessibilidades, apoio à infância 
e à terceira idade. De um modo 
geral, considero que tem sido 
um trabalho bastante positivo.

QUE SUGESTÃO GOSTAVA 
DE FAZER À CÂMARA 
MUNICIPAL DE ÓBIDOS?

{ CSO } Continuar na sua 
aposta na Educação, dando 
espaço para o surgimento 
de outros programas ou 
projetos, que nos elevem a 
nível da qualidade e inovação. 
Programas de Férias, procurar 
parceiros para atividades 
lúdicas e desportivas, 
possibilitando vivências 
únicas às nossas crianças, 
num espaço diferente do que o 
da sua escola. 
{ FPO } Manter a mesma 
dinâmica que tem 
desenvolvido até agora, 
no sentido de atrair novos 
investidores para o Concelho.

EDUARDO DOS SANTOS TIMÓTEO
Entrou em 1987 na Câmara Municipal de 

Óbidos, para a secção das obras. No ano se-

guinte concorreu e ficou com o lugar de fiel 

de armazém. Controlava a entrada e saída 

de materiais para os diversos setores. Ao fim 

de 27 anos de serviço, aposentou-se, fazendo 

um balanço positivo deste tempo ao afirmar: 

“entrei por um portão grande e saí por um 

maior ainda!”, referindo-se ao bom ambiente 

de trabalho e à camaradagem que construiu 

com os seus colegas. Questionado sobre a 

ocupação do seu tempo no futuro próximo, 

Eduardo Timóteo partilhou connosco que 

pretende participar em campanhas de fruta, 

vindimas e em termos de tempo livre conta 

aproveitar mais a praia e os eventos locais 

em que anteriormente não participava.

JACINTO DE JESUS DOS SANTOS
Um dos funcionários mais antigos da Câmara 

Municipal de Óbidos, Jacinto entrou no início 

do ano de 1976, ainda na altura em que não 

havia um Presidente mas sim uma Comis-

são Administrativa e em que não existia um 

cargo profissional. Era, como todos os outros, 

um “trabalhador eventual”, na secção de vias 

municipais, fazendo o que fosse necessário, 

independentemente do setor: trabalhava nas 

obras, na recuperação de casas, em recupera-

ção e manutenção de pavimentos, limpeza de 

valetas, entre outros. Um ano depois iniciou-

se como operador de máquinas, profissão que 

manteve até à sua saída. Agora aposentado, 

tenciona dedicar-se à sua pequena agricultu-

ra, que lhe permite ser auto-suficiente e nos 

tempos livres, ler e andar de bicicleta, os seus 

hobbies preferidos.

APOSENTARAM-SE

{ QUEM É QUEM }
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{ OBRAS }

AMOREIRA 
Colaboração 

na organização 
da corrida 

dos Galgos

AMOREIRA
Manutenção e colocação 
de saibro em diversos 
caminhos agrícolas

GAEIRAS
Limpeza de ruas 

A-DOS-NEGROS 
Construção de linhas de 

águas com manilha

A-DOS-NEGROS 
Limpeza de bermas
e taludes e reparação 
de diversos 
caminhos agrícolas

GAEIRAS
Limpeza do 

espaço exterior do 
Convento 

de S. Miguel 

OLHO MARINHO
Reparação e colocação 
de ton-nen em diversos 
caminhos rurais

OLHO MARINHO
Obras nas novas 

instalações 
do parque desportivo
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{ OBRAS }

Tendo em conta o longo e rigoroso inverno que passou e sendo 

a agricultura um dos setores principais da economia do Conce-

lho de Óbidos, a grande prioridade deste último trimestre, em con-

junto com as Freguesias e ao abrigo dos acordos de execução, foi 

a reparação e manutenção dos caminhos rurais. Estes apresenta-

vam-se em muito mau estado e a intervenção permitiu que os agri-

cultores pudessem circular para as suas propriedades. Contudo, o 

município não deixou de lado as aldeias e vilas, tendo distribuído 

pelo Concelho várias toneladas de massas asfaltas frias. 

A reter!
No período de janeiro a abril de 2014, as máquinas da CMO estive-

ram ao serviço das Juntas de Freguesia num total de 2.334 horas. 

N.º de horas por Junta de Freguesia:

AMOREIRA: 389 / A-DOS-NEGROS: 257 / GAEIRAS: 369
OLHO MARINHO: 174 / STA. MARIA, S. PEDRO E SOBRAL: 399
USSEIRA: 174 / VAU: 572

STA. MARIA, 
S. PEDRO 

E SOBRAL
Início da reparação 

da estrada dos 
Casais Brancos

USSEIRA
Colocação de 

massas asfaltas

VAU
Construção de 

diversos pontões

STA. MARIA, 
S. PEDRO 
E SOBRAL
Preparação 
do caminho pedonal 
junto ao aqueduto 
para calcetamento

USSEIRA
Reparação 
e manutenção 
nos caminhos 
rurais 

VAU
Limpeza de valas 
agrícolas nas várzeas 
da Lagoa, 
com a giratória
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{ TÍTULOS DE IMPRENSA }

in Expresso Online, 31.03.2014 in Diário de Leiria, 28.03.2014in Diário de Leiria, 25.02.2014in DL Magazine, 06.03.2014

in Jornal das Caldas, 09.04.2014 in Gazeta das Caldas, 28.03.2014in Jornal de Leiria, 13.03.2014in Diário de Leiria, 21.04.2014

in Jornal das Caldas, 02.04.2014 in Magazine, 03.04.2014in Diário de Leiria, 31.03.2014in Diário de Leiria, 10.03.2014

in Gazeta das Caldas, 11.04.2014 in Jornal das Caldas, 30.04.2014in Jornal das Caldas, 09.04.2014in Jornal das Caldas, 26.03.2014

in Jornal das Caldas, 23.04.2014 in Gazeta das Caldas, 14.03.2014in Jornal das Caldas, 09.04.2014in Jornal das Caldas, 05.03.2014
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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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deliberou, por unanimidade e nos termos do nº 6 do artigo 20º 
do RJUE, manifestar a intenção de declarar a caducidade do 
projeto de arquitetura para construção de armazém em Casais 
dos Camarnais – Gaeiras, em nome de Pastelaria e Confeitaria 
Rolo, Lda., por falta de entrega dos projetos de especialidades 
no prazo legal. Mais foi deliberado conceder audiência prévia 
ao interessado, ao abrigo do previsto no artigo 101º do CPA. 
Por unanimidade e tendo por base o relatório da comissão de 
vistorias, a Câmara recebeu definitivamente as obras de ur-
banização do loteamento nº 352/2003, sito em Amoreira, em 
nome de José Fernando Neves Lopes - Construção Civil, Lda. 
Deliberou ainda autorizar a libertação do valor do remanes-
cente da caução respetiva.
}  7 DE MARÇO 2014
Foi por maioria aprovada a ata n.º 4, respeitante à reunião do 
dia 21 de Fevereiro de 2014.A Câmara tomou conhecimento da 
6ª Modificação ao Orçamento e PAM 2014. Foi por unanimida-
de aprovada a integração de colaboradores em atividade ocupa-
cional para subsidiados, a saber: três pintores de construção ci-
vil; um servente de pedreiro; um calceteiro. O elenco camarário 
aprovou, por unanimidade, a proposta de protocolo a celebrar 
com a Associação Hípica “O Cavalo de Óbidos”. Por unanimida-
de, a Câmara aprovou a realização de um estágio profissional 
de Margarida de Jesus Rodrigues, na área de Terapia Ocupacio-
nal em contexto escolar, para alunos com Necessidades Educa-
tivas Especiais (NEE). O executivo municipal, por unanimidade, 
aprovou a realização de um estágio profissional de Joana Mar-
garida Amaro Duarte, na área de psicologia clínica.
}  21 DE FEVEREIRO 2014
Foi por unanimidade aprovada a ata n.º 3, respeitante à reunião 
do dia 7 de Fevereiro de 2014.A Câmara tomou conhecimento 
de acordo de regularização extra-judicial de dívida. O executivo 
municipal teve conhecimento do estudo prévio, memória des-
critiva, medições e estimativa da obra de “Arranjos exteriores 
da zona entre a Rua Principal - E.M. 581 e a Rua dos Moinhos, 
em A-dos-Negros. Foi por maioria aprovada a proposta de pro-
tocolo a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 
Maria Madalena, que visa a execução de obras de restauro da 
Capela do Santíssimo Sacramento de A-dos-Negros – 2.ª fase. 
Mais deliberou remeter à Assembleia Municipal, para conhe-
cimento. O elenco camarário aprovou, por unanimidade, a 
proposta de protocolo de colaboração a celebrar com a SPPPG 
- Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo. 
Por unanimidade, a Câmara aprovou a proposta de protocolo 
a estabelecer com Casa do Povo de Óbidos, tendo em vista o 
transporte de pessoas com mobilidade reduzida, na área da 
educação. O executivo municipal, por unanimidade, aprovou 
a proposta de fornecimento em contínuo de refeições para o 
Serviço Municipal de Refeições de Óbidos (SMRO). Mais deli-
berou, ao abrigo do previsto no artigo 6º da lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, submeter a autorização prévia da Assembleia 
Municipal para assunção de compromisso plurianual. O elenco 
camarário, por unanimidade, aprovou a proposta de forneci-
mento de serviços de distribuição, cobrança postal e emissão 
de faturas para o serviço de águas e saneamento e do programa 
Crescer Melhor. Deliberou também, ao abrigo do previsto no 
artigo 6º da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, submeter para 
autorização prévia da Assembleia Municipal a assunção de 
compromisso plurianual. Atendendo à informação técnica, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de rejeitar responsabilidade na queda de muro situado próxi-
mo de praceta recentemente construída em Gaeiras, por não 
existirem evidências técnicas de que a execução das obras de 
construção da praceta tenha motivado a queda do muro. Mais 
foi deliberado conceder audiência prévia ao interessado, nos 
termos do artigo 101º do CPA. Foi por unanimidade aprovada 
a proposta de protocolo a celebrar com o Centro de Gestão da 
Empresa Agrícola de Óbidos, que visa estabelecer um “Plano 
de Desenvolvimento Agrícola Sustentável para o Concelho de 
Óbidos” assente na aplicação de boas práticas agrícolas, moder-
nização, desenvolvimento e sustentabilidade do meio rural em 
Óbidos. Mais foi deliberado, ao abrigo do previsto no artigo 6º 
da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, submeter para autorização 
prévia da assunção de compromisso plurianual. Deliberou ain-
da a Câmara revogar a deliberação tomada em 12 de janeiro de 
2012 que aprovou idêntico protocolo. A Câmara, por unanimi-
dade, aprovou a proposta de contrato de comodato a estabele-
cer com a Junta de Freguesia de A-dos-Negros. Mais deliberou 
dar conhecimento deste contrato à Assembleia Municipal. Por 
unanimidade, a Câmara aprovou a proposta de contrato de co-
modato a estabelecer com a Junta de Freguesia de Amoreira. 
Mais deliberou dar conhecimento deste contrato à Assembleia 
Municipal. O executivo municipal, por unanimidade, aprovou a 
proposta de contrato de comodato a estabelecer com a Junta de 
Freguesia de Olho Marinho. Mais deliberou dar conhecimento 
deste contrato à Assembleia Municipal. A Câmara, por unani-

midade, aprovou a proposta de contrato de comodato a estabe-
lecer com a Junta de Freguesia de Usseira. Mais deliberou dar 
conhecimento deste contrato à Assembleia Municipal. Foi por 
unanimidade aprovada a proposta de protocolo que visa estabe-
lecer o compromisso de colaboração entre o Município de Óbi-
dos e a ABAE, na implementação e desenvolvimento no conce-
lho do Programa Eco-Escolas. O elenco camarário aprovou, por 
unanimidade, os encargos com as quotizações da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste - OesteCIM - e comparticipações em 
projetos a imputar ao Município de Óbidos no ano de 2014.O 
executivo municipal autorizou, por unanimidade, a libertação 
de 30% do valor da caução total da obra de “Recuperação e 
adaptação do edifício da Delegação Escolar para Julgado de Paz 
de Óbidos”. Por unanimidade, a Câmara aprovou a proposta de 
revisão de preços relativa à “Prestação de serviços de recolha e 
transporte de RSU no concelho de Óbidos, com a duração de 8 
anos” - julho a setembro/2012. Foi por unanimidade aprovada a 
proposta de revisão de preços relativa à “Prestação de serviços 
de recolha e transporte de RSU no concelho de Óbidos, com a 
duração de 8 anos” - outubro a dezembro/2012. O elenco cama-
rário aprovou, por unanimidade, a proposta de revisão de pre-
ços relativa à “Prestação de serviços de recolha e transporte de 
RSU no concelho de Óbidos, com a duração de 8 anos” - janeiro 
a março/2013. O executivo municipal tomou conhecimento da 
2ª Modificação ao Orçamento da Despesa, PAM e PPI 2014. A 
Câmara teve conhecimento da 4ª Modificação ao Orçamento, 
PAM e PPI 2014. Foi tomado conhecimento da 5ª Modificação 
ao Orçamento da Despesa para 2014. Foi por unanimidade au-
torizada a constituição de um fundo de maneio para a Secção 
de Aprovisionamento, Empreitadas e Património. O elenco ca-
marário autorizou, por unanimidade, a constituição de um fun-
do de maneio para o Centro de Intervenção Social. Por unani-
midade e de acordo com o previsto na alínea d) do nº 3 do artigo 
71º do RJUE, a Câmara deliberou manifestar a intenção de de-
clarar a caducidade da licença concedida a Gary Cheema, para 
construção de garagem, piscina, anexo, churrasqueira e campo 
de ténis, em Estrada das Barrocas – Olho Marinho, por as obras 
não terem sido concluídas no prazo fixado no alvará de obras 
de construção. Mais foi deliberado conceder audiência prévia 
ao interessado, nos termos do artigo 101º do CPA. De acordo 
com o previsto na alínea d) do nº 3 do artigo 71º do RJUE, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de 
declarar a caducidade da admissão da comunicação prévia em 
nome de Helena Maria Salgado Antunes Barroso Morin, para 
ampliação de muro de vedação no lote nº 7 do Bairro 5 - Bom 
Sucesso, freguesia de Vau, por a obra não se ter iniciado no 
prazo legalmente estabelecido para o efeito. Mais foi deliberado 
conceder audiência prévia à interessada, nos termos do artigo 
101º do CPA. O executivo municipal ratificou, por unanimida-
de, o despacho do Vice-presidente da Câmara, proferido a 5 de 
fevereiro de 2014, que determinou a emissão da certidão solici-
tada por Cláudia Alexandra dos Santos Castilho.

ASSEMBLEIA
}  30 DE ABRIL 2014
Foram tomadas as seguintes deliberações: Aprovado, por maio-
ria, a nomeação de um representante (e suplente) para integrar 
a Comissão Municipal de Proteção Civil do Município de Óbi-
dos; Aprovado, por maioria, a nomeação de dois representantes 
(e suplente) para integrarem a Comissão Municipal de Topo-
nímia e Numeração de Polícia; Aprovado, por unanimidade, 
a nomeação de quatro representantes (e dois suplentes) para 
integrarem a Comissão Alargada de Proteção de Crianças e Jo-
vens; Aprovado, por unanimidade, a designação do júri para 
a instrução do procedimento concursal de recrutamento para 
o cargo de Dirigente Intermédio de 3.º grau da Subdivisão de 
Recursos Humanos; Aprovado, por maioria, a proposta de alte-
ração do conteúdo funcional de um posto de trabalho do Mapa 
de Pessoal; Aprovado, por maioria, a autorização para a repar-
tição de compromissos plurianuais; Aprovado, por maioria, o 
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais 
e a respetiva avaliação – 2013; Aprovado, por maioria, o Rela-
tório de Gestão e Prestação de Contas do Município de Óbidos, 
relativo ao exercício de 2013. 
}  28 DE FEVEREIRO 2014
Foram tomadas as seguintes deliberações: Designado, por 
maioria, o representante do Município para integrar o Conse-
lho da Comunidade ACES Oeste Norte; Aprovada, por maio-
ria, a proposta para assunção de compromissos plurianuais, de 
forma a dar cumprimento ao estipulado na alínea c) do n.º 1 do 
art.º 6.º da Lei n. 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compro-
missos, conjugado com o previsto no art.º 12.º do Decreto-Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, e autorização de repartição de 
encargos, atento ao facto do valor anual exceder o montante 
de 99.760€, conforme previsto no artigo 22.º do DL n.º 197/99, 
de 8 de junho, relativo ao procedimento para o fornecimento 
em contínuo de refeições para o serviço municipal de refeições 

de Óbidos; Aprovada, por maioria, a proposta para assunção de 
compromissos plurianuais, de forma a dar cumprimento ao es-
tipulado na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n. 8/2012, de 21 
de fevereiro, conjugado com o previsto no art.º 12.º do Decreto-
Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, relativo ao procedimento para 
o fornecimento de serviços de distribuição, cobrança postal e 
emissão de faturas, referente às faturas dos serviços de água 
e saneamento e do programa Crescer Melhor; Aprovada, por 
maioria, a proposta para assunção de compromissos plurianu-
ais, de forma a dar cumprimento ao estipulado na alínea c) do 
n.º 1 do art.º 6.º da Lei n. 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado 
com o previsto no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 
junho, referente à proposta de protocolo de intervenção agrí-
cola a celebrar com o Centro de Gestão da Empresa Agrícola 
do Concelho.
}  16 DE MAIO 2014
Foi por maioria aprovada a ata n.º 9, respeitante à reunião do 
dia 2 de maio de 2014. O executivo municipal tomou conheci-
mento da 13ª Modificação ao Orçamento da Despesa e PPI 2014. 
Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 325º do CCP e mantendo 
a Câmara Municipal o interesse na conclusão da obra, foi por 
unanimidade deliberado conceder novo prazo adicional até à 
data de 29 de Agosto de 2014 para conclusão da empreitada 
de “Requalificação da Escola Básica e Secundária Josefa de 
Óbidos”. Por unanimidade e ao abrigo do previsto no artigo 4.º 
da LCPA e artigo 6.º do DL 127/2012, de 21-06, foi autoriza-
do o aumento temporário dos fundos disponíveis em cerca de 
316.842,25€, com efeitos em Maio de 2014 mediante recurso a 
receitas próprias de IMI. Foi por unanimidade deliberado não 
exercer o direito de preferência na venda do imóvel a que cor-
responde o artigo matricial nº 2116 da freguesia de Amoreira, 
pelo valor de 560.000 €. A Câmara, por unanimidade, delibe-
rou não exercer o direito de preferência na transação do imóvel 
urbano a que corresponde o artigo matricial nº 4932-C, sito na 
travessa Mestre Fernando, nº 3 - Óbidos, pelo valor de 81.000 
€. O elenco camarário tomou conhecimento das prestações de 
serviços contratadas no período de 01/04/2014 a 12/05/2014 
no âmbito do parecer genérico favorável deliberado em 
4/4/2014, cujo montante anual acumulado não ultrapassa os 
5.000,00 € com exclusão do IVA. A Câmara, por unanimidade, 
deliberou emitir parecer prévio favorável à proposta de «Aqui-
sição de Serviços de Assessoria Jurídica Especializada». Por 
unanimidade, foi emitido parecer prévio favorável à proposta 
de “Prestação de serviços de certificação legal de contas e au-
ditoria externa às contas de 2014, 2015 e 2016”. A Câmara, por 
unanimidade, aprovou o protocolo entre a Câmara Municipal 
de Óbidos e a Federação Portuguesa de Voleibol, tendo em vis-
ta a organização do evento denominado por “Gira-Volei 2014”. 
Por unanimidade e conforme previsto na 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 
especial para obras inacabadas de moradia para fins turísticos 
no lote nº 321 do Empreendimento Turístico do Bom Sucesso, 
freguesia de Vau, por a obra, em nome de Michael Strurrock 
Warren e outra, não ter sido concluída dentro do prazo pro-
posto. Mais deliberou conceder audiência de interessado, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do CPA. Por a moradia não ter 
sido concluída dentro do prazo proposto, conforme previsto na 
alínea d) do nº 3 do artigo 71º do RJUE o executivo municipal 
deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de decla-
rar a caducidade da admissão da comunicação prévia especial, 
em nome de Abarcalia – Gabinete de Estudios, S.L., para obras 
inacabadas de moradia destinada a fins turísticos, no lote nº 
314 do Empreendimento Turístico do Bom Sucesso, freguesia 
de Vau. Foi ainda deliberado conceder audiência de interessa-
do, nos termos dos artigos 100º e 101º do CPA.Na sequência da 
deliberação de 21/3/2014 o elenco camarário, por unanimidade 
e de acordo com o previsto na alínea d) do nº 3 do artigo 71º do 
RJUE, deliberou caducar definitivamente a admissão da comu-
nicação prévia para construção de moradia para fins turísticos 
no lote nº 349 do Empreendimento Turístico do Bom Sucesso, 
Freguesia de Vau, em virtude de Johannes Wilhelmus Josef 
Maria Mayer não ter concluído a obra no prazo estabelecido. 
No seguimento da deliberação de 21/3/2014 o executivo mu-
nicipal, por unanimidade e de acordo com o previsto na alínea 
d) do nº 3 do artigo 71º do RJUE, caducou definitivamente a 
comunicação prévia para construção de moradia para fins tu-
rísticos com piscina no lote nº 221 do Empreendimento turís-
tico do Bom Sucesso, freguesia de Vau, por Paula Diaz Caneja 
Rodriguez não ter concluído a obra no prazo proposto. Por 
unanimidade, foi ratificado o despacho do vice-presidente da 
câmara, proferido a 16/4/2014, que deferiu o pedido de José 
Manuel Quintas Rodrigues de certidão nos termos do nº 2 do 
artigo 49º do DL 555/99, na sua atual redação, para celebração 
de negócio jurídico na transmissão do imóvel construído no 
lote nº 203 da Praia D’El-Rey.
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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

PROTECÇÃO 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

NUMERO 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. 262955541
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 09h00/13h00
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

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

DESEJO RECEBER A REVISTA INFORMATIVA DE ÓBIDOS

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

{ CONTACTOS }



10 MAI. A 22 JUN.
EXPOSIÇÃO “PENSAR COLORIDO”
DESCOBRE NA ARTE A ARTE DE BRINCAR
GALERIA CASA DO PELOURINHO
Todos os dias (exceto terças-feiras) das 

10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

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

13 JUN.
HANGOUT! GANG DA MALHA
COLAB ÓBIDOS - 18H00
O Gang da Malha é um grupo de tricot 

mas não é apenas isso. O objetivo deste 

conceito, nascido nas Caldas da Rainha, 

pelas mãos de Filipe Almeida Santos e de 

Zélia Évora, foi tirar as pessoas de casa e 

“reconciliá-las” com o espaço público das 

suas cidades, numa época em que cada 

vez mais os contactos “virtuais” parecem 

querer sobrepor-se à vida real e palpável. 

Este hangout será portanto de lã e agulhas 

em punho, petiscos e muita conversa. 

14 E 15 JUN.
INAUGURAÇÃO ESPAÇO Ó
RUA PORTA DA VILA
Apresentação pública do projeto espaço 

Ó, desenvolvido pela Câmara Municipal 

e pelo COlab Óbidos - um espaço pensado 

para o desenvolvimento comunitário, 

através das ideias. Um fim de semana com 

apresentação de projetos, conferências, 

concertos, exposições e muita animação. 

20 JUN.
FESTIVAL DE VERÃO
PISCINAS MUNICIPAIS DE ÓBIDOS

20, 21 E 22 JUN.
FESTIVAL DA GINJA
AMOREIRA

24 JUN.
ENCONTRO DE EMPRESAS 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS
CONVENTO DE S. MIGUEL DAS 
GAEIRAS – 17H00
TEMA: Saúde e Bem-estar

28 JUN.
I GRANDE NOITE DE GALA 
COM A ORQUESTRA LIGEIRA 
DA S.M.R. OBIDENSE
HOTEL VILA D’ÓBIDOS – 20H30

29 JUN.
1.º PASSEIO 
DE BICICLETAS ANTIGAS
GAEIRAS

25 JUL. A 4 AGO.
XIX SEMANA INTERNACIONAL
DE PIANO DE ÓBIDOS - SIPO 2014
AUDITÓRIO MUNICIPAL 
CASA DA MÚSICA, ÓBIDOS

31 JUL., 1 E 2 AGO.
CAMPEONATO NACIONAL DE SUP 
(STANDUP PADDLEBOARDING)
LAGOA DE ÓBIDOS (DIA 1) 
E PRAIA D’EL REY, À FRENTE
DO HOTEL MARRIOTT (DIA 2)

10 JUL. A 3 AGO.
MERCADO MEDIEVAL DE ÓBIDOS
De 5.ª feira a domingo

10 AGO.
7.ª MARATONA 
TRILHOS DA LAGOA DE ÓBIDOS

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


