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Óbidos, no distrito de Leiria, conserva dentro das 
suas muralhas uma longa história. Foi fundada 
pelos Celtas, conquistada pelos Romanos e anos 

mais tarde pelos Visigodos. Tornou-se Portuguesa em 
1148 quando foi tomada aos Mouros por D. Afonso 
Henriques. Atualmente, conta com uma população de 
mais de 11 mil habitantes.

Com um largo património histórico-monumental, 
Óbidos – a 80 kms de Lisboa - foi o local de preferência 
de muitos reis e rainhas. Alguns foram deixando as suas 
marcas próprias que a vila ainda hoje mantém. Éco-
nhecida pelos portugueses como “Vila das Rainhas”, 
devido à tradição de cada rei em oferecê-la às suas 
rainhas, como presente de casamento.

Cada monumento tem uma história visível aos que 
visitam a cidade.Um dos principais símbolos está nas 
suas muralhas. Consideradas “um ponto de defesa dos 
habitantes”, tiveram sempre uma grande utilidade. 
Estão geograficamente num ponto de excelência, para 
que“o inimigo fosse visto à distância”.

Visitar Óbidos é fazer uma viagem ao passado. Ca-

da recanto guarda algum mistério. Tudo é tranquilo e 
muito acolhedor. Há igrejas e capelas cheias de obras 
de arte, azulejaria portuguesa, pintura, talha dourada e 
obras sacras de artistas do barroco português.As casas 
brancas com alguns tons coloridos a ornamentar, en-
feitadas com flores e cortinas bordadas ao pormenor 
completam a paisagem. 

Hoje, muitos são os eventos que Óbidos oferece 
aos seus turistas. A Vila é um ponto de encontro para 
concertos, exposições, feiras medievais e uma infini-
dade de eventos culturais. 

O Festival do Chocolate, Óbidos Vila Natal e a Sema-
na Santa são os principais eventos. A estes juntou-se 
em 2015 o Folio-Festival Literário que logo projetou 
a vila para além fronteiras. 

Ao falamos de Óbidos, nunca podemos esquecer 
a sua famosa “ginjinha”.A ginja, cereja selvagem dos 
plantios da região, dá-lhe um sabor muito especial. 

Património, gastronomia, arte sacra, paisagem. Tu-
do se ativa, com ciclos de eventos. O passado mistura-
se com o presente, em descobertas sucessivas. 

Três dias dentro de muralhas seculares. Vendo, ouvindo, 
descobrindo. Com registos. Estórias, vivências, projetos e 
história... 
O jornalismo em plena ação. Jovens repórteres (mais de 40) 
descobrindo-se numa atividade que é basilar para a demo-
cracia. Pulmão da vida social, indispensável à homeostasia 
social, como têm demonstrando as catadupas de revelações 
dos ‘panamá papers’ e outros processos sobre a ganância... 
Neste contexto, vale a pena recordar que, há 500 anos, Tho-
mas More afirmava, na sua Utopia, que “a desonestidade da 
ganância de alguns converteu-se em calamidade”. Em maior 
ou menor grau, essa calamidade continua a distorcer o mundo. 
Não é dela que nos ocupamos neste jornal experimental.
 Falamos de Óbidos. 
Nas entrevistas descobrem-se novidades.
E as reportagens mostram novos olhares. Ângulos com que 
se renova o jornalismo.
Óbidos é o passado.
É também presente com novos desafios, dentro e fora das 
muralhas.
E é, sobretudo, o presente-futuro que coloca o livro no centro 
da sua história. Com ele, outros horizontes: rotura, inovação, 
criatividade. 
Utopias? Talvez.
Por isso, Óbidos-folios-vila-literária que a UNESCO consa-
grou. 
Vamos descobri-la, sabendo que, tal como o Porto, ostenta o 
epíteto de terra ‘muy nobre e sempre leal’.

FolIos de uTopIAs

o pAssAdo 
desCobre-se 
No preseNTe

linha curva

Luís Humberto Marcos

Eva Pereira e Joana da Silva
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Foi na própria Câmara de Óbidos, em plena sala de 
reuniões, que Humberto Marques explanou o seu 
projeto de fazer renascer Óbidos, sob a égide da 

criatividade e da distinção. Com um pensamento sempre 
na linha do “out of the box”, o Presidente do Município 
de Óbidos apresenta, de forma clara, o que já foi feito, e 
o que ainda tenciona fazer. Com uma grande revisão pela 
agenda cultural, passando pela situação financeira e pelo 
acesso aos cuidados de saúde, sublinha que a vertente 
cultural é, cada vez mais, o ADN de Óbidos. Neste contex-
to, a atribuição do título de “Óbidos-Vila Literária” pela 
UNESCO, em dezembro último, constitui o reforço de uma 
estratégia bem delineada.

Como explica a atribuição do selo da UNESCO ao muni-
cípio de Óbidos? Ficou surpreendido?

 Não. Nós só podíamos diferenciar o nosso território 
com uma agenda local. O que hoje falamos muito, da glo-
balização, leva-nos a perguntar como é que nos podemos 
diferenciar dentro desta economia global, e isso só é 
conseguido a partir da inovação e da originalidade. Houve 
quem defendesse a cultura e a criatividade como uma 
coisa só “para alguns”, mas Óbidos não se enquadrava 
nesta agenda e todo o nosso projeto tem sido, portanto, 
uma espécie de “bofetada de luva branca”. Óbvio que 
dentro de um concelho rural, o maior apoio tem que ser 
a essa mesma base, no entanto o que se diferenciou do 
esperado foi precisamente o caminho escolhido. É pre-
ciso ter uma visão “outside the box” para, de certa forma, 
ajudar a que os nossos produtos estejam associados a 
uma marca que possa ser valorizada, pois não interes-
sa ter toda esta inovação se não tivermos uma marca 
forte. E foi esse o caminho que traçámos dentro de uma 
lógica que está fora de um mero mandato, ou seja, não 
em quatro anos, mas num caminho de dez, quinze, vinte 
anos. E, ultrapassando toda essa resistência do passado, 
o reconhecimento da UNESCO só vem comprovar que 
isto tudo afinal era possível. Se formos a ver, no passado, 
Óbidos tinha o quê? Tinha património, história. Vivia-se 
do passado. É óbvio que o passado e a história são muito 
importantes, mas se não lhe dermos vida, não serve de 
nada. Por exemplo, quando nós avançamos com o Festival 
Internacional do Chocolate, o nosso objetivo foi dar vida 
a este património convidando os portugueses a visitar 
este mesmo património e a valorizarem esta terra. Mas 
ao mesmo tempo o que nós queríamos verdadeiramente 
era chamar à atenção para uma realidade e uma possibi-
lidade de crescimento turístico, que se veio a verificar. 
Nós tivemos nos últimos quinze anos um crescimento 
exponencial ao nível da oferta turística, mas também da 

procura. Óbidos, fruto da inovação, começou a ser um 
destino altamente internacionalizado.

E dentro da SENO, sentiu muita competitividade?
Não era bem uma competitividade, mas sim uma luta 

– legítima – entre os municípios para ver quem obtinha 
essas camas. E o que o PROT veio a designar, é que Óbidos, 
segundo os dados estatísticos, era exatamente o polo tu-
rístico do Oeste. E este desígnio não sucedeu por sermos 
boas pessoas, ou por sermos jovens, mas porque havia, de 
facto, um trabalho que relançara a economia. Temos neste 
momento cerca de vinte mil camas. Das duzentas e trinta e 

uma mil dormidas que tivemos em 2013, por exemplo, mais 
de metade eram estrangeiros. E como é que se consegue 
fazer isso? Com uma agenda de inovação em função de 
uma estratégia desenhada a médio e longo prazo, e foi por 
isso que criamos, dentro desta estratégia, a “Óbidos Vila 
Literária”, que é a alma dessa estratégia. Não há território em 
que possamos almejar inovação se não tivermos acesso ao 
conhecimento. “Óbidos Vila Literária” é isso mesmo. 

Desde que foi obtida essa distinção, sentiu alguma 
vantagem no município?

 Eu acho que o que torna, de facto, este território mais 
competitivo em relação aos outros territórios, é precisa-
mente o efeito dessa marca, dessa distinção. Se falarmos 
com os empresários, seja da indústria, seja da agricultura, 
eles precisam de usar a marca “Óbidos” para se poder 
posicionar num outro patamar. É o efeito do valor da 
marca. E Óbidos usufruiu muito dessa marca. Isto abriu-
nos portas, não só à Administração Pública Local, como 
aos próprios sectores privados. Por outro lado, também 
nos permitiu uma internacionalização de modo a atrair 
potenciais investidores. E isto é um sinal de confiança. E 

nós gostamos de, em vez de ter uma posição mais existen-
cialista, torná-la mais ativa. Com isto estamos a devolver 
as esperanças às pessoas, fazendo-as valorizar-se e ter 
um orgulho mais forte, criando inclusive o seu próprio 
posto de trabalho. Neste momento, não é por acaso que 
temos dezasseis projetos à espera de aprovação para 
avançarem com o seu próprio produto.

O orçamento do Folio de 2015 rondou os 500 mil euros. 
Para 2016, o que perspetiva para o festival?

Eu acho que vamos conseguir fazer mais coisas com 
o mesmo valor. É normal que, ao iniciar um projeto desta 
dimensão seja complicado ter o consentimento das pes-
soas. Passei um ano e meio antes da última edição com 
muitas pessoas a perguntar-me se ia conseguir avançar, 
pois já se tinha tentado um projeto semelhante sem su-
cesso. Viajámos até Parati, falámos com a Casa Azul que se 
disponibilizou para colaborar connosco e estar presente 
no Folio deste ano. Depois de estabelecidas as relações 
internacionais, percebemos que só uma coisa era difícil: 
sermos levados a sério. Vencida essa barreira, a gestão 
de investimentos tornou-se mais fácil. Resumidamente, 
o primeiro evento custa sempre mais que o segundo.

Nestas últimas eleições presidenciais houve, em Óbi-
dos, uma redução significativa do número de eleitores. 
Qual o motivo?

Há, na minha opinião, dois grandes motivos: o saldo 
fisiológico negativo, isto é, população envelhecida e 
maior número de óbitos. 

Em paralelo, tivemos outra política de domiciliação 
fiscal. Como um conjunto de incentivos, por exemplo, 
o IRC, dos 5% que a lei permite devolvermos 4% aos 
contribuintes restando apenas 1%. Isto, numa primeira 
fase, levou a uma deslocalização da residência principal 
para Óbidos. A seguir, com a vinda do Cartão de Cidadão, 
deixamos de conseguir ter um domicílio fiscal no mesmo 
sítio que a residência. Consequentemente, acabamos por 
sofrer com um saldo fisiológico negativo. 

Estamos a olhar para o nosso território, a ver do ponto 
de vista da reabilitação urbana o que é que temos de pré-
dios e tentar ter uma estratégia de comunicação e incen-
tivo ao lado da identificação desses prédios (muitos são 
privados). Conseguimos encontrar uma gaveta financeira 
onde os jovens portugueses ou estrangeiros queiram 
morar, a um preço mais controlado e com conforto e qua-
lidade de vida. A esta capacidade chama-se instrumento 
financeiro de reabilitação urbana, que permite que se faça 
empréstimos a uma taxa de juro baixa, muito diferente 
do que é o crédito de habitação.

reCoNHeCImeNTo 
dA uNesCo reForçA 

esTrATÉgIA muNICIpAl
Inês Geraldes, Fernando Costa, Maria Carvalho, Pedro Fangueiro

Se falarmos com os empre-
sários, seja da indústria, seja 
da agricultura, eles precisam 
de usar a marca “Óbidos” 
para se poder posicionar 
num outro patamar. É o 
efeito do valor da marca. 

Presidente da Câmara Municipal fala ao Ágora
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FINANÇAS E SAÚDE 
DÃO DORES DE CABEÇA

Outros dois temas foram lançados 
na entrevista com o Presidente 
da Câmara de Óbidos: finanças e saúde.
As respostas mostram que são temas 
sensíveis.

Que consequências pode trazer, financeiramente, 
a eventual multa da Câmara devido ao contrato com 
o Pingo Doce? Fala-se num pagamento superior a um 
milhão de euros…

Essa pergunta é muito sensível. Posso responder 
dizendo que confio nos tribunais, e não tenho nada a 
dizer sobre a matéria. Na verdade, eu não posso dizer 
que não cria dificuldades a Óbidos, ou a qualquer 
outra Câmara. 

Eu considero que isso não vai acontecer no próximo 
ano, porque além de tudo acho uma decisão injusta. 
Ou melhor, tenho esperança que ela seja revertida. 

Quando falo sobre o assunto não me posso des-
ligar do que isso pode significar. Para um problema 
há sempre várias soluções e não é isso que vai matar 
Óbidos, mas assumo que vá prejudicar as pessoas que 
cá vivem.

Relativamente ao acesso aos serviços de saúde, 
existe alguma porta que se vá abrir para a parte me-
dico-hospitalar?

Há duas dimensões da saúde. Para uma delas, a Uni-
dade familiar, Óbidos preparou-se no passado. Agora 
isso é insuficiente. Eu acho que, de algum modo, foram 
cometidos alguns erros por parte do Ministério da 
Saúde e Obras Públicas com a questão de um hospital 
aqui no Oeste e a solução que se encontrou, para mim, 
não é uma solução. 

Na minha opinião, é uma espécie de remendos 
aquilo que se está a projetar com a ampliação do pro-
jeto de reconstrução do Hospital das Caldas da Rainha.  
A verdade, também, é que não fazemos questão de ter o 
hospital cá, mas é fundamental termos um hospital. Não 
um hospital que seja de nome, mas que tenha o maior 
número de valências possíveis, e que tenha uma outra 
dimensão – a capacidade de atrair médicos. Isto só será 
possível com a construção de um novo hospital. Se nós 
queremos um território que atraia pessoas e turistas, 
precisamos de ter um sistema de saúde a funcionar 
em condições. 

Não interessa o sítio, hoje as coisas não se medem 
por distância, mas sim pelo tempo. Eu assumo a posição 
de não ter cá o hospital, desde que esta necessidade 
seja concretizada.

Uma unidade familiar 
com um ambiente 
acolhedor e relaxante que 
o faz acompanhar numa 
viagem à Vila de Óbidos

Rua da Antiga Estrada Real, Nº2 • 2510-042 Óbidos
Telef.: 262 955 100 • Fax: 262 955 101
geral@hotelouro.com

FolIo CelebrA 
A “uTopIA” 

de THomAs more
A 2ª edição do Festival Literário Internacional de Óbidos tem como tema a “Utopia”, evocando 
assim a obra de Thomas More, publicada há 500 anos. A presença do Prémio Nobel da Literatura 
(2001) V. S. Naipaul é a garantia de uma maior internacionalização do Folio.

O Festival Literário irá decorrer de 22 de Setembro a 2 de Outubro, mas a organização promete 
que, muito antes, não faltará animação, desde concertos a exposições. 

Irá, também, assinalar-se o Ano Internacional do Entendimento Global, um tema que a organi-
zação não quer deixar de ressaltar, a par e outras efemérides: o centenário do nascimento de 
Virgílio Ferreira, os 500 anos da morte do pintor Hieronymus Bosch e os 400 anos da morte de 
William Shakespeare e Miguel Cervantes. 

“O objetivo é repetir o sucesso do ano passado, corrigindo alguns erros e variando a programa-
ção”- refere José Pinho, curador do FOLIO. Este ano estarão presentes 50 autores, portugueses 
e estrangeiros e serão inauguradas mais duas livrarias, no Óbidos Lounge e na Casa dos Bons 
Malandros.

 “O FOLIO é o ponto alto de uma estratégia maior” assegura o presidente da Câmara Municipal 
de Óbidos, Humberto Marques. Assim, está já a ser programado um evento para o próximo ano, 
que tem como objetivo transformar Óbidos na “capital da literatura de viagens”.

Não fazemos questão 
de ter o hospital cá, 
mas é fundamental termos 
um hospital. 
Não um hospital que seja 
de nome, mas que tenha 
o maior número de valên-
cias possíveis. 
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São cerca de 1600 metros de muralhas. Quem lá 
mora chama-lhes ameias. Desde 2007, uma das 7 
maravilhas de Portugal. Todos os anos, milhares 

de pessoas percorrem aquele piso irregular e cheio de 
história. Infelizmente, esta viagem não acaba sempre 
bem para todos. 

Os primeiros degraus mostram-nos que percorrer 
as Muralhas é um misto de emoções. Existe encanto e 
beleza em tudo aquilo que vemos. Um caminho forma-
do de pedras cheias de história e uma vista fenomenal 
para uma vila pequenina, cheia de mistério. Ao mesmo 
tempo, o perigo escondido. Um piso irregular com al-
guns buracos e degraus com pouca profundidade não 
facilitam a subida. Além disso, sente-se uma iminente 
possibilidade dedesequilíbrio. Se não houver cuidado 
redobrado, podemos cair de uma altura que pode chegar 
aos 13 metros.

As emoções aumentam ainda mais quando subimos 
a uma das torres principais e nos deparamos com uma 
vista profunda. Daí conseguimos ver a pequenina Vila 
de Óbidos cercada por uma extensão de mais de um 

quilómetro e meio de muralhas. A vila é constituída 
essencialmente por pequenas casas pintadas a branco 
com belos e robustos telhados antigos. 

É depois de apreciarmos a paisagem que o pior acon-
tece. Um turista francês que também se encontrava 
na torre escorregou nas escadas ao descer. Ainda se 
tentou agarrar ao único corrimão que vimos nas mura-

lhas, mas de nada lhe valeu porque este encontrava-se 
solto. É aqui que sentimos o perigo, o medo, o tremer 
nas pernas. O pior podia ter acontecido mesmo aqui à 
nossa frente. 

Ajudámos o turista a recompor-se e felizmente foram 
só uns arranhões. 

A história começa em 1531, com um forte sismo que 
abalou as muralhas e causou diversos estragos, pondo 
em risco a sua segurança. O professor e historiador, 
Carlos Orlando, desvendou-nos que este sismo provo-
cou uma grande destruição impedindo as pessoas de 
construir casas na zona poente das muralhas. 

Posteriormente, entre 1934 e 1950, a cintura amu-
ralhada beneficiou de um pequeno restauro. E com 
isto questionamo-nos, terão sido estas alterações o 
suficiente?

O caminho vai-se estreitando à medida que an-
damos. Degraus inesperados e camuflados pelo piso 
irregular, curvas perigosas sem aviso nem proteções 
e um desgaste visível causado pelo passar dos anos. 
Em algumas zonas, o cruzamento com outras pessoas 
que faziam o percurso no sentido contrário tornou-se 
muito difícil e tivemos que nos aproximar da beira para 
conseguirmos passar.

As opiniões dividem-se. Se há turistas que acham 
que as muralhas precisam de uma profunda reestru-
turação e apresentam um enorme perigo para os que 
a visitam, há quem considere que a responsabilidade 
deve ser de cada um, e que se fizermos o percurso de-

vidamente calçados e com roupa adequada não existe 
perigo. Acham que deve ser conservada a parte históri-
ca e que ao reestruturarem iriam alterar a beleza.

Numa visita noturna à vila, reparamos que as mura-
lhas se encontram 24h por dia abertas, sendo possível 
a qualquer pessoa percorrê-las à noite. Não existe ilu-
minação, o que torna a situação perigosa.

Posto isto, a principal questão que se coloca é: o que 
vale mais, a história ou a segurança? Quando se toca na 
questão da segurança o caso muda de figura, as vozes 
escondem-se e não querem participar no debate. 

Carlos Orlando conta-nos que, “quando falam em 
segurança das muralhas, as nossas estão seguras.” 
Explica que “devia ser melhorado o passadiço que é 
muito irregular e devia ter uma proteção do lado de 
fora para que as pessoas não caíssem”. Diz-nos ainda 
que “as muralhas são da responsabilidade da Direção 
Geral do Património Cultural. No entanto, essa entidade 
não está perto do monumento e a autarquia local tem 
obrigação de fazer as devidas propostas à direção para 
que melhore tudo o que possa ser feito nas muralhas 
em Óbidos”.

Durante esta reportagem tentamos marcar uma 
entrevista com o vereador do Pelouro, Pedro Félix. 
Razões de agenda tornaram-na inviável. Depois de 
vários contactos e tentativas de esclarecimento, fal-
taram as respostas às questões de segurança por nós 
colocadas.

belezA medIevAl esCoNde perIgo
Joana da Silva, Eva Pereia e Diogo Monteiro

Responsabilidade repartida ou sacudida?

Contactamos a DGPC - Direção Geral do Património 
Cultural onde nos disseram que a responsabilidade 
quanto à segurança e reestruturação das muralhas 
apenas diz respeito à Câmara Municipal de Óbidos. 
Depois disto, ligamos para a Câmara e fizemos a mesma 
pergunta. A resposta que obtivemos foi que a respon-
sabilidade pertence à DGPC, embora deva a Câmara 
fazer propostas para serem feitas melhorias. 

“Deviam impedir as crian-
ças de subirem sozinhas, 
devia existir um guia a 
acompanhar o percurso das 
muralhas”

Desde 2010 já morreram 
quatro pessoas em quedas 
nas muralhas”
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Erguido sobre um pequeno monte 
e à beira-rio, o Castelo de Óbidos é 
“um arquivo vivo de uma era histórica”. 
Este conceito de Carlos Rodrigues é 
explanado ao longo da entrevista ao jornal 
Ágora. O nosso entrevistado, historiador da 
vila e professor primário, revela uma grande 
paixão pela história e preside a Associação 
de Defesa do Património de Óbidos. 

De que forma se deu a mudança da função militar e 
residencial do castelo para uma função mais turística e 
cultural?

Essa grande mudança deu-se durante o Estado Novo, 
quando António Ferro se preocupou em criar, perto de 
Lisboa, uma cidade de traçado medieval. A partir daí, foram 
aplicadas medidas mais modernas ao nível visual da cidade. 
Foram criadas condições para a evolução do turismo com o 
início de festas temáticas e cartazes turísticos que davam e 
continuam a dar a conhecer as potencialidades da vila. 

A classificação do castelo como monumento nacional 
e uma das 7 maravilhas de Portugal contribuiu para o seu 
enriquecimento turístico? 

O castelo de Óbidos foi considerado uma das 7 maravi-
lhas de Portugal e monumento nacional no dia 7 de julho 
de 2007 e, efetivamente, este feito tornou-sefulcral para 
o reconhecimento da vila, que ganhou uma notoriedade 
maior fundamentada por situações reais. A grande mudança 
sentida foi ao nível do turismo internacional. Embora Óbi-
dos já fosse conhecida por se situar perto de Lisboa, este 
reconhecimento levou a vila a um patamar mais elevado, 
fazendo dela um ponto a passar por grande parte dos visi-
tantes do país. 

Com a evolução do tempo, foi construída uma pousada 
dentro do castelo. Considera a mesma o início da moder-
nização da vila?

O desenvolvimento da pousada contribui, como é lógico, 
para a sua modernização, uma vez que, acrescenta valor 
à vila, proporcionando ao turista um local com condições 
necessárias e gastronomia local que fazem conjunto com 
todos os extras da vila. 

Considera que o castelo está a ser bem aproveitado?
O castelo propriamente dito, nomeadamente o paço 

real, está a ser bem aproveitado. A pousada tem passado 

de gerência em gerência, mas continua a manter um con-
trolo bastante benéfico na qualidade dos seus serviços. No 
entanto, considero uma pena o local onde outrora viveram 
2000 pessoas, agora só ter 50 habitantes porque a maior 
parte das casas faz parte do turismo ou é usada apenas como 
segunda habitação. 

Se pudesse mudar e modernizar o castelo, como o 
faria?

Gosto do castelo como ele está. Olho para o castelo o 
vejo um arquivo vivo de uma era histórica. No entanto, Óbi-
dos não deveria ser um museu sem vida. Nesse contexto, 
considero que o castelo deveria ser modernizado de forma 
a reunir as condições necessárias para o aumento da popu-
lação a residir dentro das muralhas de Óbidos. Nós também 
damos vida ao castelo. 

Marta Almeida Fernandes e Catarina de Castro

um CAsTelo À esperA dA moderNIzAção
LOjIStA DEFENDE

REStAURAR 
SEM MODERNIzAR

Partilhando a mesma opinião que 
Carlos Rodrigues, Isabel Ribeiro 
sublinha que o castelo  é o “exlibris da vila”. 
Todavia defende o restauro tradicional. 
Nascida em Óbidos, é agora proprietária 
de uma loja de objetos típicos da vila.

De que forma acha o castelo importante para 
Óbidos?

Tem toda a importância! É o ex libris da vila, no 
sentido que as pessoas quando pensam em Óbidos, 
pensam obrigatoriamente no castelo. 

“Vamos ver o castelo” é o que se ouve mais, apesar 
de ser uma propriedade privada em que as pesso-
as não podem entram no interior do edifício, todos 
querem sentir um pouco do castelo, ver o que podem 
encontrar. 

Nesse sentido, acha que o castelo é impulsionador 
do aumento do turismo dos últimos anos?

Sim, grande parte dos eventos que têm acontecido 
enquadram-se no castelo e na vila.

O Óbidos Mercado Medieval, o Festival do Chocolate 
e o Vila Natal acontecem devido ao poder de atração 
do castelo. O que acontece é que, estes eventos têm 
tido uma grande promoção e divulgação em esferas 
nacionais e internacionais que nos têm trazido muito 
reconhecimento e sucesso, aumentando muito o turis-
mo, sempre com o castelo como pano de fundo.

De que modo modernizaria o castelo?
Eu não modernizava nada, restaurava o que já exis-

te. O que Óbidos precisa neste momento émudar a vista 
triste que eu tenho quando subo às muralhas: casas com 
telhados deitados a baixo, em ruínas. A vila precisa de 
uma lavagem de cara! 90% das pessoas que chegam 
a Óbidos não conhece a vila e é uma pena. Deveria 
existir um incentivo, desenvolver programas para que 
as pessoas conheçam a vila, atividades culturais para 
públicos diferentes. Há sempre coisas a fazer numa 
vila como a nossa. 

Carlos Rodrigues: 
“Óbidos não deve ser museu sem vida.”
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Sítio dos Bons Malandros, uma antiga taberna aberta 
ao público mas que por muitos é desconhecida. Com 
lareira, piano, violas, bancos, ginjas e comida, passam-se 
boas horas de partilha neste sítio com mais de 100 anos 
de história e onde já passaram grandes nomes. Luís Cajão, 
proprietário deste local, é advogado e também presidente 
da associação empresarial “Óbidos.com” que tem como 
principal objectivo uma maior aproximação às empresas 
e uma abrangência regional.

Como começou o Sítio dos Bons Malandros? 
Este projeto começou há mais de 100 anos atrás por 

ser a Loja do Américo, junto à árvore grande, que é re-
cordada por ser o primeiro posto de selos fora de Lisboa 
onde as mulheres recebiam as cartas dos familiares que 
estavam na guerra e era o único sitio onde se vendiam jor-
nais de todo o país.É também um local que é considerado 
um ponto de encontro e cultura. Na porta encontram-se 
duas cadeiras que estão lá desde sempre e por onde pas-
saram médicos, advogados, agricultores, professores… 
Até a Amália Rodrigues, entre tantos outros artistas que 
estavam aqui onde estamos! Recordo-me da loja ter o 
melhor café, o melhor bacalhau, os melhores bordados… 
E como não podia faltar, a típica ginja, que é uma tradição 
de Óbidos de há mais de 1000 anos.

Como surgiu o nome, “O Sítio dos Bons  Malan-
dros”?

O impulsionador do nome foi Mário Zambujal, um 
incrível contador de histórias que descobriu a taberna 
quando veio a Óbidos ao conhecido Fólio. Quando cá en-
trou, pousou o seu casaco e a pasta na cadeira, sentou-se 
e disse “Este é o meu espaço, este é o meu sítio”. Nesse 
mesmo dia ele convidou os amigos, que se juntaram aqui 
e recriaram as tertúlias. De repente, noite após noite 

reuniam-se aqui grandes artistas como Ana Moura, João 
Botelho, Luís Pastor, Maria Rueff, entre tantos outros 
que já estiveram sentados neste banco em que estamos 
instalados.

Os Bons Malandros são aqueles que são efetivamente 
bons e que convivem de igual forma.

E o feedback relativamente ao local? É positivo?
Na realidade, nós nem tínhamos ideia do feedback… 

O percurso foi espantoso porque a única coisa que tem 
lógica na vida é abrir as portas a amigos e amigos de ami-
gos. O espaço não é meu, é nosso… Utilizem, usufruam!De 
repente apareciam aqui pessoas improváveis que nos 
contaram histórias engraçadas e horas de conversas que 

nos faziam sair daqui às tantas da manhã.Era o espaço 
onde acontecia tudo e acabava-se a ler obras de literatura 
entre um copo de ginja e um petisco.

O Sítio dos Bons Malandros na realidade não é muito 
divulgado. Acha que por isso mesmo é que é tao espe-
cial?

O que o torna especial são as pessoas. São as pessoas 
que chegam cá e eu próprio não conhecia, não sabia que 
estavam cá e, de repente, estamos a partilhar histórias. 
Mas acho que é isso que nós gostamos na vida… É de 
receber experiencias boas e levarmos na memória as 
melhores coisas.Conviver, estar com as pessoas, usufruir 
das experiencias de cada um… E isto torna cada um de nós 
mais interessantes e mais rico em todos os sentidos.

Qual é a sua visão para o futuro desta casa?
Numa lógica de turismo, e Portugal tem muita poten-

cialidade, esta experiencia de estar com quemnos visita 
e transmitir o que é a nossa cultura e os produtos da re-
gião, é o objetivo. Mostrar como era e é viver em Óbidos, 
uma terra pequena mas que mantem identidade. Não há 
nada aqui que não tenha identidade. Estas paredes têm 
história, o piano também, a viola, o relógio, a lareira… Isto 
tem pessoas que passaram por aqui e que deixaram o seu 
testemunho. É isto que queremos manter.

Sabemos que tem um projeto chamado “Óbidos.
com”, explique-nos em que consiste.

Óbidos.com é uma associação empresarial que pre-
tende servir os associados e estar ao serviço da sociedade 
civil representando as diversas áreas de atividade e tudo 
isto com a ajuda de estudantes universitários.

Temos uma equipa de empresários da região de Oeste 
como Torres Vedras, Cadaval, Caldas da Rainha e Leiria.

HIsTórIAs de boNs mAlANdros
Ana Monteiro e Bárbara Almeida

Quem visita o Parque Cinegético de Óbidos pode, 
não só, usufruir de um contacto muito próximo com a 
natureza mas, também, de paisagens únicas e históricas. 
Localizado na encosta oeste da Vila, tem vista sobre a 
Várzea da Rainha, fazendo ligação pedonal entre a Igreja 
de São João do Mocharro, a Porta da Talhada e o Miradouro 
do Jogo da Bola. 

Na visita ao Parque podemos verificar que a maioria 
dos percursos pedestres não possui nenhum tipo de 
manutenção nem segurança. Além disso, não foi possível 
avistar-se qualquer espécie autóctone porque, embora 
“Cinegético” nos remeta para a caça, neste Parque essa 
prática nunca existiu.

Segundo Bruno Silva, historiador e guia turístico da 

Vila, a construção deste Parque foi uma mais-valia para 
Óbidos porque “permitiu aos visitantes conhecer uma 
área junto à muralha que era inacessível”.E se, por um 
lado, é permitido entrar no Parque a qualquer hora e 
gratuitamente, por outro lado, não existe qualquer guia 
que possa orientar os visitantes. 

“Um dos objetivos do parque foi proteger a fauna e 
flora local”, afirma o guia turístico. Todavia, no que toca 
à proteção dos animais, a criação de espaços de cativei-
ro, mal adequados a cada espécie, acabou por fazê-los 
desparecer. Um dos resultados da falta de vigilância foi 
o roubo de patos-reais. Estes animais foram colocados 
num lago, numa zona restrita, e, além de ficarem mais 
vulneráveis, foram presa fácil dos visitantes. 

Mesmo assim Bruno Silva esclarece que “a intenção foi, 
claramente, valorizar a dimensão ambiental e permitir às 
pessoas conhecer por determinados trilhos o funciona-
mento da Lagoa, as aves que existem, a fauna e a flora”. 
Justifica o estado degradado de alguns percursos pela falta 
de adesão aos mesmos. Na sua opinião “se estivéssemos a 
falar de uma área fechada, vigiada, com bilhete pago, com 
vigilante, haveria outras condições de conservação”. 

Para quem gosta de relaxar e respirar ar puro, pode 
encontrar no Parque Cinegético um bom refugio para 
a azáfama da cidade. A quem quiser aventurar-se pelos 
percursos pedonais, aconselha-se um calçado adequado 
e uma máquina fotográfica. As magnificas paisagens não 
devem ficar sem registo. 

Daniela Tavares e Débora Soares

pArque CINegÉTICo: um olHAr pArA lá dAs murAlHAs

Mário Zambujal impulsionou o nome
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O Ágora esteve no Complexo Escolar dos Arcos, uma 
das escolas integradas no projeto. 

Ana Sofia Godinho, coordenadora deste desafio, 
aborda as suas particularidades no combate à “ditadura 
educacional”.

A criatividade representa a emergência de algo único 
e original. Como a integraram no ramo da educação?

O anterior Presidente da Câmara, Dr. Telmo Faria, jun-
tou um grupo com o objetivo de desenhar uma estratégia 
conjunta de desenvolvimento do território nestas duas 
grandes valências: criatividade e inovação. 

Começamos a trabalhar numa relação mais próxima 
entre alunos, professores e famílias, de modo a perceber 
quais são os pontos menos fortes na Educação e delinear 
um conjunto de estratégias. Fizemos uma pesquisa na 
tentativa de encontrar bons exemplos que existissem 
em Portugal e na Europa.

Inspiramo-nos em Reggio Emilia, uma cidade em Itália, 
que há 50 anos criou um modelo de educação direcionado 
para a questão da criatividade. Alguns educadores e profes-
sores de Óbidos estiveram a receber formação e a perceber 
o contexto, ou seja, como aplicar o conceito de criatividade 
na escola. Foi a partir daí que criamos “A Fábrica da Criativi-
dade”, um programa que está implementado nas escolas de 
Óbidos desde o jardim-de-infância até ao 12ºano.

A criatividade está dependente só do fator intrín-
seco? 

A criatividade depende de muitos fatores, como o meio 
e o espaço, ou seja, com tudo o que nos. A partir do momen-
to em que não deixamos que o aluno seja o protagonista e 
começamos a direcionar o processo de aprendizagem, a 
liberdade que o aluno tem acaba por ser restringido.

Considera que a alteração deste sistema educacional 
veio acabar com a ditadura que existia? 

Sim veio, pois não podíamos continuar com o antigo 
modelo educacional. Temos de olhar para um território 
e investir nas áreas mais criativas, até mesmo na progra-
mação e na robótica. Os alunos quando saírem do 12º 
ano têm de ter um conjunto de competências para dar 
resposta a um mundo que está em constante evolução.

Este novo modelo criativo surgiu com a introdução 
das novas tecnologias?

Não acho que tenha surgido apenas com a chegada 
das novas tecnologias, mas também com a evolução em 
termos históricos. Portugal saiu de uma ditadura em que 
a escola era muito diferente. Hoje em dia temos escolas 
grandes, com muitos alunos e os professores têm de se 
habituar a trabalhar em equipa. A questão da introdução 
das novas tecnologias é uma grande revolução. 

Considera que o quotidiano tradicional da Vila foi 
afetado pela chegada das novas tecnologias?

Acredito que há um conjunto de soluções tecnológi-
cas que estão a facilitar a questão turística. Isto levou-nos 
a pensar na criação de um espaço em que se promova 

conteúdos da vila, o “StoryCenter”. Este projeto tem vin-
do a ser desenvolvido por antigos alunos do agrupamen-
to, com o apoio da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e 
poderá se inaugurado ainda este ano. O espaço estará à 
partida localizado à entrada do concelho, de forma a dar 
a conhecer a sua história. A tecnologia é importante para 
nós no sentido em que grande parte das informações que 
nós temos está em formato digital.

As expectativas em relação a este projeto foram 
atingidas?

Mais que atingidas, as expectativas foram superadas. 
Quando começamos não tínhamos um projeto tão alar-
gado. Ao longo deste percurso evoluímos em diferentes 
aspetos. Desta forma foram criadas mais atividades e 
acho que ainda podemos ir mais além.

Na educação, a criatividade tem alguma influência 
em termos demográficos?

Ao contrário do que se estava a passar na maior parte 
das escolas do país, em Óbidos não houve um decréscimo 
tão significativo da população escolar. A educação acaba 
por ser uma das atrações do município e neste momento 
já estamos a receber alunos de outros concelhos.

Existem mais projetos em fase embrionária?
Estamos a trabalhar no projeto da robótica. Temos 

três candidaturas europeias que estamos a concluir e que 
nos vão permitir investir nesta rede mais tecnológica. O 
objetivo é a criação de “espaços de fazer” onde a vertente 
tecnológica esteja mais acessível aos alunos que queiram 
desenvolver projetos e ideias.

Mónica Ribeiro,  Soraia Pires, Vanessa de Jesus 

O projeto “Fábrica da Criatividade”, que envolve 
cerca de 35 pessoas, promete revolucionar os 
padrões de ensino.  O Parque Tecnológico é um 
parceiro privilegiado deste projeto.

óbIdos CombATe A dITAdurA eduCACIoNAl
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Quais foram os motivos que levaram à necessida-
de de inovar tendo em conta que Óbidos é uma vila 
pequena?

Pois, esse é precisamente um dos motivos, senão 
o principal: o atendimento aos nossos alunos com o 
máximo nível de qualidade educativa. Para isso, houve 
necessidade e entendimento da parte do Município 
para a reparação e reconstrução dos edifícios. Temos 
um Município com grande sensibilidade para a questão 
da educação. Outro dos motivos é por ser um concelho 
pequeno que tem nas imediações do concelho limítrofe 
das Caldas da Rainha, a escola que é a Melhor Escola do 
Ranking, e temos que nos afirmar pela qualidade.

Em que consiste o programa “Descobre o teu ta-
lento”? Desde a sua criação houve adesão por parte 
dos alunos?

Esse é um dos projetos que muito me apraz registar 
até pelo que proporcionou de afirmação de alguns 
alunos, um dos quais na área do Beatbox. Sem esse 
programa não teria a afirmação que neste momento já 
tem e o reconhecimento tanto dentro do agrupamento 
de escolas como no concelho. Vamos implementar um 
projeto que através do Reiki tenta dar resposta a algu-
mas dificuldades nomeadamente comportamentais de 
alguns alunos. 

Em 2009 foi criado o programa “Educação Criativa” 
que assenta numa metodologia de ensino/aprendiza-
gem a partir de artes e literatura. Este programa teve 
a adesão esperada?

Ainda é muito cedo porque os efeitos da implemen-

tação de projetos devem ser avaliados no mínimo com 
10 anos. Tenho a certeza que para o desenvolvimento 
integral dos alunos foi muito importante. Este agrupa-
mento é constituído por esta escola mais a Escola dos 
Arcos, a Escola do Alvito, a Escola do Furadouro e 10 jar-
dins. Nessas escolas estão patentes trabalhos realizados 
pelos alunos, no âmbito do programa “MyMachine”, um 
projeto com o Instituto Politécnico de Leiria. A ideia de 
todo esse programa era a identificação de um problema 
de sentido pelos alunos, isto é, teriam de inventar uma 
máquina para o solucionar. 

Outra vertente é a das artes. Óbidos tem-se vindo a 
afirmar cada vez mais através das artes e o agrupamento 
de escolas não podia ficar alheio, não tinha outra solução 
que não fosse uma grande interação com a comunidade. 

Os programas direcionados para as artes e a li-
teratura estão relacionados com a pintora josefa de 
Óbidos?

Sim, há uma grande influência da pintora Josefa de 
Óbidos, mas eu creio que não estou a ser imodesto se 
disser que vai muito para além de… É que há outras ver-
tentes artísticas que agora são exploradas em Óbidos, 
como a literatura. Temos uma vertente criativa através 
dos animadores e atelieristas que desenvolvem objetos 
de arte de grande qualidade e que correspondem às 
necessidades dos alunos.

De que forma a implementação das vertentes ar-
tísticas traz  para esta escola alunos que não residem 
em Óbidos?

Pela nossa oferta, e pela qualidade educativa, conse-
guimos cativar alunos dos outros concelhos. Ainda que 
não em tão grande escala quanto seria desejável, temos 
alguns alunos especialmente na vertente dos cursos 
profissionais e alguns do segundo ciclo que escolheram 
o nosso agrupamento.

O facto de a Comissão Europeia ter reconhecido , 
em 2013, o trabalho elaborado pela Fábrica da Cria-
tividade fez crescer a visibilidade de Óbidos a nível 
internacional?

Creio que sim. Esse projeto e outros ajudaram a que 
a vila fosse considerada, em 2013, “Óbidos o Melhor 
Concelho para Estudar”. O nosso objetivo é que isto 
não seja exclusivamente um prémio, mas que seja uma 
constante, de que este é de facto o melhor concelho 
para estudar.

Sendo Óbidos uma vila com significativa taxa de 
analfabetismo, têm algum tipo de formação para essas 
pessoas?

Sim, temos cursos. Temos um FB1 e temos dois cursos 
a funcionar à noite para dar resposta às necessidades 
de fundo que a população tem. O governo, que cessou 
funções no ano passado, diminuiu a oferta, mas conse-
guimos manter dois cursos. Além disso, tentamos, em 
conjunto com a Associação de Pais, ter várias atividades 
no sentido da respetiva formação, algumas das quais são 
encontros e conferências.

Qual foi o principal motivo ao transformar a escola 
num centro social comunitário?

A escola é um espaço por excelência para a apren-
dizagem, havendo necessidades culturais e sociais. É 
um espaço que pode ser utilizado por toda a população 
em horário não lectivo. No nosso concelho, a exemplo 
do que acontece noutros concelhos, não faz sentido 
uma escola estar fechada num espaço destes com es-
tas características e com a capacidade para albergar 
atividades de vária ordem. Deve ser rentabilizado pela 
comunidade. Só essa perspetiva faz sentido.

O que muda e acrescenta o modelo educativo mu-
nicipal à escola?

No sentido de dar resposta às características indivi-
duais de cada aluno, esta educação está muito diferente 
e notam alguma diferença. Para esse efeito, o Município 
de Óbidos possibilita à escola a constituição do NIMO 
(Núcleo de Intervenção Multidisciplinar de Óbidos). 
É constituído por psicólogos e assistentes sociais, no 
sentido de dar resposta às especificidades de alguns 
alunos, para que as suas limitações sejam atenuadas 
e também para as potencialidades de outros sejam 
potenciados.

Com o vasto leque de projetos inovadores têm em 
vista a criação de outros? 

Temos vários projeto sem perspetiva com o intuito 
de um ensino de qualidade e formação integral de todas 
as nossas crianças. Um dos implementados neste ano 
letivo foi um projeto inovador de equipas educativas 
que é apoiado pela Universidade Católica do Porto e, 
onde num período da semana que estabelecemos, há 
a gestão autónoma do currículo. Isto porque há que 
dotar as crianças de elementos que no futuro possam 
integrar.

“óbIdos É o melHor CoNCelHo pArA esTudAr”
Catarina Cerqueira, Teresa Campos, Ana Sofia

Diretor da Escola Josefa de Óbidos, há cerca 
de um ano, Artur Oliveira trouxe consigo uma 
visão e projetos inovadores para a educação 
neste município. A um trabalho coletivo 
associa-se uma vertente artística que pretende 
dar aos alunos competências, a nível pessoal 
e profissional. Com um destes projetos
 – Descobre o teu Talento – um dos alunos 
distinguiu-se na área do beatbox. 
O seu talento foi reconhecido por todo o 
município para surpresa de muitos. Este e outros 
temas descobrem-se nesta entrevista. 

Artur Oliveira 
Dir. Escola Josefa de Óbidos



Passada a porta centenária, eis-nos dentro das mu-
ralhas da vila de Óbidos. Percorre-se a Rua Direita 
e bem lá no cimo de umas altas escadas de pedras 
milenares, encontramos a “livraria-mãe” de um 
conjunto de onze espaços dedicados à literatura. O 
que em tempos foi uma igreja, mandada construir 
pelo rei D. Sancho I para não se misturar com a plebe, 
hoje está forrada com os mais variados títulos. 
No interior da Livraria de Santiago, José Pinho, 
administrador da rede de livrarias Ler Devagar 
e impulsionador do projeto “Óbidos Vila Lite-
rária” explica que a decisão de criar uma cidade 
do livro em Óbidos foi tomada quando visitou a 
vila: “estava tudo reunido: os edifícios, a vontade 
política e a vontade empresarial“, condições que 
não tinham encontrado em nenhum outro lugar. 
A partir desse momento ficou estipulado “é aqui, 
aqui é que vai ser!”. E foi ali que tudo começou. A 
transformação da Igreja São Tiago foi o primeiro 
passo desta caminhada.

Cidade Criativa da Literatura

Muito se passou desde que José Pinho e o atual 
executivo da Câmara Municipal de Óbidos deci-

diram avançar com este projeto, que culminou na 
classificação de Cidade Criativa da Literatura pela 
UNESCO, em dezembro de 2015, estabelecendo-
se como a primeira vila literária reconhecida da 
Península Ibérica.

O Festival Literário Internacional de Óbidos, o 
FOLIO, que teve a sua primeira edição em outubro 
2015 contribuiu em grande escala para esta clas-
sificação. “O FOLIO foi o maior risco que eu corri 
durante toda a minha vida”, confessa José Pinho, 
com um sorriso rasgado no rosto, acrescentando 
que “não foram só as pessoas de Óbidos que não 
acreditaram, ninguém acreditava” que o festival 
iria, de facto, acontecer.

Mudança de panorama

Percorrido o caminho inverso, já fora das muralhas, 
numa escondida rua à esquerda, encontramos a 
livraria que em tempos foi “ruinas” de uma adega. 
Sentada num pequeno sofá, rodeada de livros, 
Celeste Afonso, Vereadora da Cultura da Câmara 
Municipal de Óbidos, conta as dificuldades que 
encontraram quando divulgaram que estavam a 

organizar um festival literário. O descrédito e dú-
vida de quem os ouvia era uma constante. Celeste 
relembra que quando apresentaram o programa 
da primeira edição do Fólio lhes responderam que 
“estavam fartos de ouvir falar num grande festival 
de literatura que se iria fazer e que depois nunca 
aconteceria”. Mas aconteceu e tornou-se no maior 
festival de literatura em Portugal.
Com a classificação da UNESCO e o sucesso do 
FOLIO, os mais reticentes começaram a olhar para 
este projeto de outra forma. “Foi uma mudança 
radical no panorama da vila; durante e no fim do 
Fólio a população de Óbidos mudou”, explica o 
administrador da Ler Devagar. “Agora já vemos 
comerciantes a querer fazer livrarias”, conclui.

Projetos em cima da mesa

O objetivo está traçado: chegar ao meio milhão de 
títulos espalhados por Óbidos. José Pinho garan-
te que não estão muito longe dessa meta e que, 
ainda antes do próximo FOLIO esse número será 
alcançado. “Temos a livraria que tem mais títulos 
e mais livros para abrir, os livros já lá estão, mas as 
obras não estão prontas. “Vai ser a maior livraria 

O objetivo inicial residia em 11 livrarias espalhadas pelos lugares mais improváveis da vila 
de Óbidos. Neste momento, a ambição é arrancar a segunda edição do FOLIO com 14 livrarias 

de portas abertas e meio milhão de títulos disponíveis.

A lITerATurA que desAFIA A moderNIdAde
10-11 // GRANDE REPORTAGEM: óbidos



em quantidade de livros”, revela, orgulhoso. Trata-
se da livraria “Labirinto”, que abrirá portas antes 
do dia 22 de setembro, data do início  da segunda 
edição do festival. Com ela, vêm outras três, cujos 
projetos já estão em cima da mesa.

No dia 22 espera-se um total de 14 espaços de lite-
ratura disponíveis para arrancar com o evento do 
ano em Óbidos: o FOLIO 2016. Celeste Afonso afir-
ma que o orçamento para esta edição se mantém 
(600.000€), mas que o financiamento será “muito 
inferior em relação ao ano passado”. 

O tema Utopia surge como celebração dos 500 
anos de Thomas More, mas as comemorações não 
ficam por aqui. Os 400 anos de Shakespeare e de 
Cervantes, os 500 anos de Bosh e os 100 anos de 
Virgílio Ferreira também  não serão esquecidos. 
Esta edição contará também com a presença do 
vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2001, 
Vidiadhar Surajprasad Naipaul, assim como dos 
escritores portugueses Miguel Sousa Tavares, Rui 
Cardoso Martins e Afonso Cruz. Além disso, instân-
cias ligadas à UNESCO assinalam 2016 como ano 
internacional do entendimento global.  Celeste 

Afonso considera “muito importante” que o FOLIO 
fique associado ao tema.

Mas as novidades não param por aqui. A progra-
mação da vila de Óbidos estende-se já ao próximo 
ano. A classificação da UNESCO impulsionou um 
conjunto de pequenos festivais que irão decorrer 
ao longo do ano na vila. “Vamos tentar fazer já na 
primavera do próximo ano o primeiro festival, em 
Óbidos, de literatura de viagens”, divulga José 
Pinho. E esclarece: “não será só o lançamento de 
um livro, uma conversa pontual, mas um fim-de-
semana que tem encontros com mais gente, com 
mais autores e mais pessoas que possam assistir 
aquilo que nós fazemos”. 

No total estão previstos quatro festivais temáticos, 
com temas como “viagens, ilustração, banda desenha-
da, literatura infantil…”, refere o administrador.

Óbidos “litera”

José Pinho mostra-se realizado com o que alcan-
çaram até ao momento, mas não deixa de mostrar 
preocupação relativamente às receitas. Para o 

livreiro é necessário“aumentar as vendas porque 
os resultados não são suficientes, para que em 
vez de um prazer não tenhamos um pesadelo”. 
Ainda assim, não deixa de lutar pelo que acredita 
e mostra-se determinado quando afirma que “por 
cada livraria que fechar, eu abro duas”.

Nesta caminhada onde séculos de história se cru-
zam com a criatividade, fica uma certeza: em Óbidos 
respira-se literatura. Nos lugares mais improváveis 
conjuga-se o verbo “literar”... Numa igreja, numa 
adega, numa escola primária, numa galeria, num 
mercado. A promessa é de não ficarem por aqui e de 
fazerem cada vez mais e melhor. A primeira cidade 
do livro de Portugal (a única reconhecida na Penín-
sula Ibérica) veio dinamizar uma vila medieval, que 
hoje é um desafio à modernidade.

A lITerATurA que desAFIA A moderNIdAde
JORNAL ÁGORA 

SÁBADO 2/07/16
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O Stand Up Paddle é um desporto em que as pessoas 
se deslocam de pé em cima de uma prancha de variados 
estilos (SUP YOGA, RACE, passeio etc) desde que exista 
água suficiente, explica Jorge Branco. Apesar de todas 
as variantes disponíveis para a prática deste desporto 
neste local, a Lagoa de Óbidos é a melhor para a inicia-
ção do SUP. “As águas calmas são mais favoráveis do 
que as ondas agitadas do mar.” A associação foi criada 
em 2011, em Óbidos. Um lugar que, segundo Jorge 
Branco é “o melhor para a prática deste desporto”. Tem 
mar, lagoa, ondas, flatwaters, uma barragem e ainda o 
Rio Zêzere.

O grupo foi pioneiro deste desporto em Portugal, 
tendo tido alguns problemas na sua implementação, 
nomeadamente a falta de conhecimento sobre esta 
modalidade. Apesar disso,trata-se da única “ativida-
de náutica competitiva no concelho, com campeões 
nacionais”.

Este desporto teve um crescimento rápido a nível 
mundial e pratica-se em qualquer altura do ano e por 
qualquer pessoa, mesmo aquelas que não sabem nadar.

A associação conseguiu inserir o SUP no desporto 
escolar e, além de ajudar à sua promoção, fez com que 
esta modalidade seja vista de uma outra perspetiva por 
parte da população local.

No que diz respeito à segurança, existe uma grande 
preocupação. Apesar de ser um desporto fácil de pra-
ticar, pode também tornar-se complexo e perigoso, 
até mais do que o surf. “Enquanto que no surf, a praia 
é sinalizada e os alunos não saem dessa zona, no SUP, 
em cima da prancha e a remar, quem não tiver conheci-
mentos relativos ao vento pode ver-se numa situação 
complicada.”

A SUP Academy é uma organização que emprega 
trabalhadores no verão e, para tal, é necessário cumprir 
certos requisitos. “Gostar do desporto e saber falar bem 
inglês é fundamental.”

Visitas sobem no verão

Em termos de adesão é a partir de Abril que co-
meça a chegar mais gente incluindo os “teamworks”. 
Na época alta, Julho e Agosto, as visitas rondam as 
2500 pessoas, sendo maioritariamente estrangeiros 
e iniciantes.

Num segundo olhar, a LAGOBI mostra que, apesar de 
também se dedicar aos desportos náuticos, encara-os 
de forma bastante diferente. 

Em conversa com João Neves, diretor técnico da 
empresa, ficamos a saber que tanto a canoagem como 
o wind surf são desportos populares, sendo o primeiro 
mais acessível por dar uma maior segurança ao prati-
cante e assim abranger uma maior janela de idades. 
Como diz o entrevistado, “este é um desporto que se 
destina tanto à criança como ao avô”. 

No Windsurf reside um pouco o estigma de cair 
na água fria do mar. No entanto, considera-se este 
desporto muito mais interessante do que a canoagem 
por ter vários níveis de aprendizagem. A pessoa não 
só aprende a estar em cima de uma prancha como a 

navegar com o arnês, a meter os pés nos “footsteps”, 
cambar em velocidade, saltar, etc. Tem um número 
infindável de objetivos.

Na canoagem estão ainda a tentar criar um mercado 
de aulas porque inicialmente havia um projeto para a 
tornar em desporto escolar, mas por incompatibilida-
des de horários não foi possível. 

Na opinião de João Neves,a  canoagem e a  prancha à 
vela tinham mais condições para evoluir do que o SUP, 
já  que quer uma quer outra são modalidades olímpi-
cas e portanto o patamar de competitividade é muito 
superior  ao do Stand Up Paddle. 

Divergência quanto aos apoios

Em sintonia quanto à importância da lagoa, os dois 
dirigentes divergem nos apoios da Câmara Municipal.  
O representante da SUP Academy refere que, apesar 
de não existirem apoios financeiros, toda a logística 
é garantida pela câmara bem como a publicidade à 
modalidade e própria associação.

Já João Neves queixa-se da falta de comunicação 
“Aqui, não se divulga a lagoa. Põe-se uma placa a di-
zer “Lagoa de Óbidos” e é só.” Afirma que nem toda 
a gente consegue criar uma associação, salientado 
que:“ao Jorge Branco apoiam porque ele tem uma 
associação, ele tem atletas, embora a maior parte do 
tempo funcionem como empresa que consegue oxi-
genar a associação e eu como não tenho dinheiro, vou 
criando e ganhando o dinheiro do turismo em época 
alta Julho e Agosto.”

João Neves defende que a Câmara deveria construir 
um centro náutico. Na sua opinião a Câmara deveria 
ceder o terreno para aquela infraestrutura exigindo 
uma gestão profissional.

doIs olHAres sobre A lAgoA
Mafalda Franco e Ana Ramalho

Jorge Branco, Fundador da SUP AcademyJoão Neves, director técnico da LAGOBI
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 › Redes e Sistemas Informáticos
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Uma associação (SUP Academy) que se dedica 
ao desenvolvimento do ensino e prática do 
Stand Up Paddle (SUP) e uma escola (LAGOBI) 
que promove a canoagem e o wind surf. Dois 
homens que representam os desportos náuticos 
na Vila de Óbidos. Dois olhares distintos quanto 
a apoios camarários.
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O sol nasceu e com ele veio o som da natureza num 
ambiente quase primaveril. O caminho da bela 
calçada portuguesa é feito na companhia de um 

instrumental handpan.
Na Igreja Santa Maria soam as dez badaladase já se 

sente um cheiro especial a pão quente. Estamos no cen-
tro da rua principal de Óbidos onde mesmo em frente 
à igreja encontramos a Capinha. Para aqui convergem 
os habitantes locais e inúmeros forasteiros. E nós já 
estamos prontas a colocar a mão na massa.

 À direita a amassar o pão está a dona Dionísia Ca-
pinha, a matriarca da família. À esquerda encontra-se, 
a colaboradora empenhada a atender o cliente, en-
quanto que Anabela Capinha compra os ingredientes 
secretos.

Anabela, com 41 anos, lançou o negócio com recei-
tas da família. Inserida no grupo de milhares de pessoas 
numa exaustiva procura de emprego confessa-nos que 
nessa altura chegou a enviar cerca de 70 currículos só 
numa semana. Depois de tanto procurar por um tra-
balho decidiu abrir o seu próprio negócio e pegar nas 
receitas que a mãe e a avó já faziam há muitos anos e 
que tinham muita história para a família. 

Com a ideia concebida faltava por mãos à obra e 
começar a desenvolver o projeto. Anabela decidiu falar 
com o Presidente da Câmara de Óbidos, Humberto da 
Silva Marquese em conjunto arranjaram um espaço 
onde o negócio pudesse ter asas para voar. O local foi 
encontrado, havia agora, que lhe dar um nome. Receitas 
com mais de 130 anos na família Capinha porque não 
glorificar o nome? “Capinha de Óbidos”.

O negócio começou a crescer muito depressa o que 
levou a ter de procurar um novo espaço. Estão agora 
numa das ruas principais da Vila de Óbidos, mesmo em 
frente à igreja Santa Maria.O negócio vai de “vento em 
poupa”e já está a levar a doçaria para a Bélgica, Cana-
dae para o Brasil.

Depois de muita conversa com mãe e filha, e de 
muitas histórias contadas das várias gerações, é tempo 
de ter um “cheirinho” da confeção de alguns produtos 
que ali se fazem. Uma mesa de madeira enfarinhada, 
alguidares de barro acompanhado de um forno a lenha 

concebido à moda antiga são os principais ingredientes 
para que o sabor dos produtos não se altere. 

Tudo é confecionado 
à frente dos olhares 
curiosos. Quem passa, 
espreita pela janela 
para ver o que se 
está aacontecer e 
quando se aper-
cebem ficam mui-
to espantados 
e começavam 
logo a registar o 
momento com as 
máquinas foto-
gráficas. Muitos 
tiram fotografias, 
fazem vídeos, mui-
tas vezes perguntam 
o que estão a fazer, ou 
como se faz, mas claro, 
é segredo de família e os 
mais atrevidos entram e pro-
vam as delícias desta vila.

Logo de manhã começa a fazer-se a 
massa do pão.Demora cerca de 20 minutos a uma hora 
a amassar manualmente. De seguida deixa-se a massa 
a levedar cerca de 45 minutos e depois prepara-se 
as porções para levar ao forno onde fica a cozer du-
rante quase 30 minutos.Quando o pão sai do forno, o 
cheirinho é muito agradável e faz recordar os tempos 

quando os nossos avós coziam o pão em casa. Depois 
de se provar faz-se uma viagem na íntegra pelos anos 
que já não voltam.

Já na parte da tarde, depois de nos deliciarmos com 
um almoço no “JamonJamon”, negócio de um jovem 
empreendedor de 25 anos, a equipa espreita agora 
como se preparam os bolos tradicionais da “Capinha 
de Óbidos”.

Na preparação dos doces descobrimos o bolo com 
mais história e a receita mais antiga desta família. É 
a chamada Capinha, um bolo com doze especiarias 

e quase sem açúcar nenhum. Este é o bolo mais 
trabalhoso. Demora cerca de 5 horas a levedar 

e 45 minutos a cozer, tem um durabilida-
de de seis meses sem qualquer tipo de 

produtos químicos nem conservantes. 
Anabela e a sua mãe são as únicas que 

confecionama massa desta receita, 
mais ninguém sabe o que leva a 
Capinha nem mesmo os próprios 
colaboradores.

Terminamos o dia com a bar-
riga bem abastecida de produ-
tos tradicionais de Óbidos e com 
uma ginjinha à mistura.À saída da 
Capinha, encontramos o que de-
signamos por o nosso músico, uma 

vez que nos acompanhou durante 
todo o dia na reportagem. Música 

calma que nos faz reviver todos os 
momentos deste dia singular na Vila de 

Óbidos. O cheiro dos doces sai connosco. 
Já corre mundo fora.

Ana Filipa Ribeiro e Andreia Santos

doze espeCIArIAs FAzem A CApINHA de óbIdos

Uma receita familiar que 
passa de geração em geração 
há mais de 130 anos.

Os produtos são todos feitos à 
mão e tudo é cozido no forno 
a lenha
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Portugal enfrentava uma época difícil de pós guerra e as 
mulheres precisavam de arranjar uma forma de sustento.

Em finais de 1998, foi criada a Associação Artística e 
Artesanal “Bordar Óbidos” por Maria Adelaide Ribeirete, 
com a ajuda das quinze alunas do seu último curso. Neste 
momento a Associação conta apenas com 3 membros. A 
câmara pretende alterar este panorama lançando ações de 
formação para captar jovens.

Florentina dos Santos e Manuel Madureira têm sido os 
principais mestres. É nas instalações da Associação que os 
dois bordam a história do artesanato na vila medieval.

Como surgiu este gosto por bordar? 
Florentina dos Santos:Tudo começou com a criadora, 

Maria Adelaide Ribeirete, que queria reunir um grupo de 
pessoas para dar continuidade ao bordado. Há 22/23 anos ela 
conseguiu, através do município, um espaço para dar curso. 
Foi onde eu e mais pessoas aprendemos e realmente deixou 
descendentes nesse aspeto.

Como se iniciou esta associação?
Florentina dos Santos: A Associação Artística e Artesanal 

“Bordar Óbidos” foi criada. Entretanto juntamos os bordados à 
tapeçaria que também tinha sido criada nessa altura. Junto da 
fundadora Maria Adelaide Ribeirete e da D. Margarida, outra 

importante referência para os bordados na vila,criamos a dita 
associação, que agora está sedeada na Rua Direita, depois de 
ter estado muitos anos na Capela de S. Martinho.

A nível nacional, sentem que têm o devido reconheci-
mento?

Florentina dos Santos: Acho que já houve mais reconhe-
cimento. Simplesmente caiu em desuso.

Manuel Madureira: Há 10 anos vinham as avós à procura 
disso, agora é mais escasso. Hoje em dia, não se dá utilidade, 
daí nós querermos entrar no mundo da moda, temos peças 
de vestuário e já fizemos o desfile “Linhas Cruzadas” aqui 
em Óbidos. Apostamos também em tapeçaria, nas malas, 
por exemplo. Estamos a ir noutra direção para ver se resulta. 
Fazemos mercados medievais e vendemos peças feitas por 
nós. Temos ainda a página do facebook e quando vem cá a 
televisão ou somos solicitados, aparecemos.

E a tapeçaria como nasceu?
Manuel Madureira:Nasceu com a professora Viternesse, 

na altura dava aulas na Escola Josefa de Óbidos, que fez um 
estudo e concluiu que não se tapeçava na zona. Como ela 
ensinava na vila, criou-se um clube pós aulas para os alunos. 
Na altura,eu era aluno dela e como tinha jeito para o desenho, 
iniciei a criação daquilo também. Saímos quatro profissionais 
dali a trabalhar, apesar de agora só eu estar na associação e a 
desenvolver, porque isto dá muito trabalho. É bonito, mas é 
preciso dar o corpo ao manifesto.

Quantas pessoas têm na associação?
Manuel Madureira: Neste momento, somos três. O ano 

passado demos uma formação, que depois passou a convívio. 
Passamos o ano inteiro, duas vezes por semana a juntarmo-

nos com pessoas daqui da zona.Temos todos empregos, por 
isso só estamos aqui ao final da tarde, aos fins-de-semana e 
feriados.

Quanto ao selo de autenticidade, quem avalia?
Florentina dos Santos: É uma comissão que temos dentro 

da associação, os trabalhos são avaliados por eles e pode ha-
ver trabalhos que não são certificados. Em termos de peças, 
não há nenhuma igual. Temos ainda as malas… e a capa que 
foi apoiada pela Fábrica do Borel.

Que impacto tem na economia da vila? 
Manuel Madureira:Já foi muito importante. Quando foi 

criado o motivo foi esse, ajudar as pessoas. Na década de 50, as 
mulheres não tinham como ganhar dinheiro eMaria Adelaide 
Ribeirete conseguiu fazer isso. Era um meio de subsistência 
para elas. Houve fases… Neste momento há muita gente que 
sabe bordar, mas bordam para elas em casa. Temos a espe-
rança e lutamos por isso, que quando isto chegar ao ponto de 
ser uma fonte de rendimento que toda essa comunidade que 
sabe se junte a nós. Mas até lá chegar, se não fossemos nós, 
isto já teria ido. Portanto, nós estamos a lutar para continuar. 
Fazemos por gosto. 

Florentina dos Santos:É amor à camisola. Nós é que temos 
de nos adaptar, estamos a tentar ir nesse sentido.

De que maneira pensam transmitir os valores e a tradição 
aos jovens?

Manuel Madureira: Nós temos o apoio e desafiaram-nos a 
correr o concelho, pelas aldeias ensinar toda a gente. Foi-nos 
lançado pela câmara, está no ar. Pediram-nos para passarmos 
às próximas gerações. Se conseguirmos juntar o útil ao agra-
dável, esperamos que sim, e rentabilizar dinheiro, melhor. 

Há 20 ANos A bordAr HIsTórIA
Mariana Braga e Filipa Cunha

Bordados Maria Adelaide Ribeirete

Bordados Maria Adelaide RibeireteBordados Maria Adelaide Ribeirete

Encantada com o tecto da Igreja Matriz, Maria 
Adelaide Ribeirete inspirou-se e lançou o 
desafio à vila. Surgidos na década de 50, os 
bordados de Óbidos foram uma solução para 
ajudar a vila. 
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Este artesanato tem uma particularidade muito espe-
cial: é realizado apenas com a arte das mãos e cada peça é 
única. As artistas são a Luísa Duarte, 49 anos, e Luísa Neves, 
60 anos, e cada uma deposita nas suas peças características 
peliculares.

 Numa visita guiada pelas verguinhas todos os 
visitantes podem conhecer o processo pelo qual as peças 
deste artesanato atravessam. Na base da verguinha está o 
barro branco. “Como o nosso artesanato são cestos feitos 
em barro, que se assemelham aos cestos feitos em palha, 
o barro tem de ter uma boa elasticidade como é o caso 
deste nosso barro”, afirma Luísa Duarte. O barro sai duma 
fieira de acordo com a espessura que se quer, sendo pos-
teriormente moldado. Após estar criada a forma da peça 
esta passa por várias fornadas. Estando o molde escolhido 
é mergulhada num líquido chamado “vidrado”para ficar 
brilhante e com um aspeto metálico. 

As artistas asseguram que “Uma peça até estar pronta 
demora no mínimo 5 dias, não é uma peça de fábrica. “As 
primeiras vezes foi difícil mas o toque com o barro, com o 
prazer de tocar o barro consegui perceber que era bom “, 
afirma Luísa Duarte. 

Com quantidades avulsas de visitantes, as artistas con-
fessam que já aprenderam diversas línguas, tendo também 
diversas reações ao artesanato. Com a chegada do Verão, o 
turismo aumenta bem como o trabalho, pois é graças a essa 
época que se conseguem governar o resto do ano. 

Confessam também que têm vários pedidos personali-
zados, o mais especial vindo da realeza. “Foi uma encomen-
da de cestas com laranjas, para presentear convidados do 
casamento do Príncipe Williams da Holanda com a Princesa 
Máxima.”, conta Luísa Neves. 

“Como o nome da família real holandesa é Orange, o 
senhor pediu 300 cestas decoradas com laranjas.”.Com 
um pormenor ainda mais detalhado, “No fundo da cesta 
estava marcada a data do casamento 02/02/2002.”, re-
lembra Luísa Nevs.

A Oficina do Barro situa-se na Rua Direita, mais conhecida 
como a rua do comércio. Como ajuda, a Câmara cedeu o es-
paço, contrapondo que o pagamento seja feito  em serviços. 
“Pagamos com peças consoante aquilo que a Câmara nos 
vêm pedir do nosso artesanato.”, esclarece Luísa Duarte.“Por 
exemplo, no Festival do Chocolate, já há vários anos que 
somos nós que fazemos os prémios para lá.”.

Quanto à ligação do artesanato com a geração de hoje, 
Luísa Neves declara que “ são os jovens que dão menos 
valor ao artesanto do que as pessoas mais velhas. É outra 
Era, estão mais ligados à informática do que ao artesanato, 
embora, haja alguns que gostam.”.

Um artesanato com história e que se destaca pela be-
leza e pormenor. “ É um trabalho para ser feito mesmo por 
quem gosta.”, palavras de Luísa Duarte.

Ana Catarina Ribeiro , Diana Pinto e Inês Magalhães

A ArTe dA verguINHA: do bArro À pINTurA
Tiras de barro, paciência e muita arte. São estas 
algumas das palavras que definem a Oficina 
do Barro. Nesta oficina encontra-se um dos 
artesanatos mais típicos de Óbidos, a verguinha. 
Em funcionamento há mais de 20 anos, esta 
oficina demonstra a arte da verguinha a todos os 
seus visitantes.

As pessoas chegam aqui e 
vêm como é feito.
Dão um valor completamente 
diferente à peça

Nós aqui somos como 
as formigas, trabalhamos no 
verão para comer no inverno

Diferentes modelos saídos da Oficina 
do Barro



Os passeios de charrete são a 
forma mais dinâmica de co-
nhecer a história de Óbidos 

e explorar os pontos principais da 
Vila.
Em 2000, dois primos decidiram 
aventurar-se num novo negócio. Ti-
nham cavalos, compraram uma char-
rete e assim começaram. A aventura 
durou pouco tempo. Separaram-se 
e seguiram caminhos diferentes, 
apesar de incidirem no mesmo tipo 
de negócio. Peter Pereira foi funcio-
nário de um dos primos. Em 2009, 
conseguiu chegar a um consenso 
com o seu patrão e, desta forma, 
comprou-lhe o negócio que gere 
até hoje. 

Atualmente existem duas empre-
sas de passeios de charrete em Óbi-
dos, a de Peter Pereira e a empresa 
Charretes do Oeste que pertence a 
um dos primos.

A clientela que mais adere a esta 
atividade são os turistas portugue-
ses e, em segundo lugar, os turistas 
estrangeiros principalmente de na-
cionalidade brasileira.

Uma das dificuldades por parte 
dos funcionários é a língua estran-
geira. Dominam apenas algumas 

noções básicas de inglês e francês. 
O turismo tem sido insuficiente e, 
por isso o negócio estende-se pa-
ra outros ramos de atividade como 
casamentos, batizados, touradas e 
filmagens.

Cuidados com os cavalos

O tratamento dos cavalos envolve 
uma preparação complexa. Comem 
de doze em doze horas e são lava-
dos todos os dias. Excecionalmente, 
no inverno só tomam banho quando 
estão suados. Porém, se não forem 
lavados são escovados.

Por outro lado, também têm fer-
rador uma vez por semana e são des-
parasitados duas vezes por ano. Tam-
bém a vacinação é algo fundamental 
e implica tempo e gastos, sendo que 
os funcionários da empresa chegam 
ao estábulo às 8h da manhã para às 
10h30 conseguirem estar prontos 
no parque.

A empresa de Peter trabalha com 
quatro cavalos, o que corresponde 
a dois em cada charrete. Estes de-
moram cerca de um ano a serem en-
sinados devido aos sustos com as 
pessoas, os sons, as cores. O treino é 

efetuado pelo dono e o funcionário, 
Rogério Nunes. Ambos sem nenhu-
ma formação específica afirmam 
que“aprendemos uns com os outros 
e partilhamos ideias porque cada ca-
valo tem a sua personalidade”. Peter 
Pereira acrescenta que “o treino é 
realizado num picadeiro fechado por 
fases, ensinando-se um de cada vez.”. 
Com esta particularidade:  “há sem-
pre um cavalo experiente ao lado do 
mais novo”.

Opinião e Preços

Relativamente à forma como o 
público reage a esta experiência, a 
maioria das opiniões é boa. Na pers-
petiva de Peter Pereira, “a maior 
parte das vezes, o feedback é muito 
positivo”. Alguns visitantes repetem 
o passeio, por ser uma experiência 
diferente. 

De acordo com a duração dos per-
cursos, os preços variam desde 30€ 
a 100€ por charrete cuja capacidade 
máxima é de 5 pessoas. Os de 30€, 
40€, 55€, 100€ são realizados pelo 
exterior da vila e os que são pelo inte-
rior da vila custam 105€. Este último 
é o que tem maior adesão. 

  Margarida Rodrigues,  Sara Monteiro,  Vânia Moreira
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A CAvAlgAr por óbIdos

Curso inovador com Estúdio Multiplataforma e 6 semestres de tecnologias

Ciências da Comunicação no ISMAI
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A tão conhecida Ginja de Óbidos nasce com o nome 
Oppidum. Um termo latino que indica “Cidade Mura-
lhada”, a primeira empresa de produção de ginja da 
vila. Nas encostas avista-se uma mancha de ginjeiras 
que, depois de todo o seu processo de alcoolização, se 
transformam na famosa “Ginjinha”.
A Oppidum é uma pequena empresa de cariz familiar 
fundada oficialmente em 1987 por Dário Pimpão. De 
pequenas para grandes edições, Dário foi alargando a 
empresa que deu a conhecer nacional e internacional-
mente a Ginja de Óbidos. Ainda que tenha optado por 
manter uma empresa pequena e rústica, o objetivo da 
empresa é produzir uma ginja natural, sem corantes, 
nem conservantes que se afirme pela qualidade dos 
seus componentes.
  O desafio em transformar o fruto que lhe era fami-
liar, num licor de referência, foi o fator determinante 
nesta aventura de descoberta de novos sabores. O 
grande segredo da Ginja Oppidum reside em proces-
sar os frutos, de forma a obter um licor puro, aromáti-
co e de graduação alcoólica equilibrada. “A ginja é um 
fruto mole que ao fim de 24h se começa a deteriorar, 
idêntica à cereja, mas em termos de gosto, a ginja é 
muito ácida. A nossa tem uma característica forte”, 
confessa Dário. Todo o processo começa na apanha 
do fruto, nos ginjais. Provado está que, quanto mais 
silvestres forem as ginjeiras, mais agridoce é o fruto 
e melhor o produto final. 
“Cerca de quinze a vinte pessoas retiram o pedúnculo 
(o pé) e as ginjas são postas nas barricas em álcool. 
Nunca saem com menos de um ano. Quanto mais tempo 
melhor, mas temos casos de quatro, cinco anos. Ali só 
ganha qualidade, não existe degradação do fruto”, 
refere Dário. Este é um processo demorado por natu-
reza, em que o envelhecimento só pode acontecer a 
longo prazo e em que qualquer tentativa de acelerar o 
processo é desastrosa para o resultado final.
  O acaso levou Dário Pimpão a um armazém que 
comercializava copos e chávenas de chocolate e a 
ideia de juntar o licor com o chocolate aconteceu. “Eu 
andava a fazer compras e vi uma prateleira de caixa de 
chocolates. Levei a uma cliente para que ela experi-
mentasse no seu estabelecimento.” “Foi um sucesso 
autêntico e só questionavam onde tinha mais porque 
ao fim de 30min já não tinha mais copos”, realça o 
licorista. Da prova à venda foi um simples passo e 
rapidamente a ideia se alastrou por toda a vila, daí o 
primeiro Festival de Chocolate, em 2002. Como em 
muitas outras descobertas, o improvável provocou 
uma associação simples e rapidamente acolhida pelos 
apreciadores e assim fica conhecida a frase, “Beba a 
ginja, coma o copo”.
  A Oppidum produz anualmente 80 a 90 litros de Gin-
ja, sendo exportado para quase toda a Europa e ainda 
para o Brasil. Uma empresa pequena que chegou longe 
com a sua irreverência, imaginação e qualidade.

HIsTórIA dA gINjA
Cristiana Rocha e Inês Rodrigues

A Licóbidos é conhecida por produzir a ginja “Ma-
riquinhas”, sendo uma empresa com mais de 70 anos 
de produção. A fábrica, com uma média de produção 
de 100.000l de licor por ano, conta com 17 hectares de 
cultivo de ginjas espalhadas por várias regiões. Cristina 
Cavalheiro, a responsável desta empresa familiar, suces-
sora do seu avô Abílio Ferreira de Carvalho, o fundador, 
conta como vive a paixão pelo licor.

O elemento “família” ajudou a potencializar esta 
empresa? 

É a família e é o facto de ser um produto que identifica 
muito a nossa região. Na altura já era muito apreciado 
pelas pessoas que visitavam a taberna do meu avô e 
achávamos que era um desmérito não seguir os passos 
e desenvolver um produto com tanta potencialidade 
como este licor. Foram precisamente as raízes familiares 
e o gosto próprio por aquilo que fazemos que fizeram 
crescer a empresa. 

Como surgiu a paixão pelo licor? 
O meu avô não se dedicava inteiramente à produção 

de licor de ginja. Ele era proprietário de uma daquelas 
mercearias antigas. Era daquelas pessoas que fazia um 
pouco de tudo. Tinha a ver com a sua maneira de ser, tudo 
o que ele fazia gostava de o fazer bem e nós herdámos 
um bocadinho dessa costela, dando os mesmos passos 
que ele.

De onde surgiu o nome “Mariquinhas”?
O nome surgiu do fado da Mariquinhas, é essa a inspi-

ração. Nós pensamos antes do fado ser considerado pa-
trimónio mundial, foi um tiro certeiro sem o esperarmos. 
Identificamo-nos com as raízes portuguesas e daí o fado. 
Já dizia a Mariquinhas “Vou dar de beber à dor”. 

A ginja é feita aqui na região. É importante esse 
facto? 

Muito. Primeiro porque tem características únicas e 
depois porque dessa forma é também possível que seja 
garantida a nossa autossuficiência, assim não estamos 
sujeitos ao que os produtores nos poderão entregar em 
termos de qualidade ou quantidade. Sabemos com o 
que podemos contar. Seleccionamos apenas os frutos 
que nos interessam para a produção do nosso licor e 
garantimos o equilíbrio que se reflete na qualidade do 
nosso produto. 

A empresa está bem posicionada no mercado. Como 
se mantêm rentáveis numa época de crise? 

Nós fazemos muito esforço, vamos criando priorida-

des e tentamos não “dar um passo maior do que a perna” 
como se costuma dizer. Tentamos fazer tudo com muito 
cuidado e atenção, fazemos os investimentos que julga-
mos serem os mais importantes. É uma empresa familiar, 
vamos crescendo devagarinho.

Como deram a conhecer ao mundo a ginjinha de 
Óbidos? 

São precisamente esses investimentos, participando 
em feiras com bons profissionais lá fora a representar-
nos. É muito importante para nós. Acaba por ser um pro-
cesso muito dispendioso mas se não arriscarmos não 
conseguimos sair daqui. 

Para além de Portugal, para onde exportam mais? 
Atualmente é para a Ásia que exportamos mais, preci-

samente pela dimensão que eles têm. Também exporta-
mos muito para a Europa, em quantidades menores mas 
no entanto é mais fácil exportar para lá. 

Como é a aceitação do público? 
Eles gostam muito do nosso produto. Para eles é um 

produto diferente de tudo aquilo a que estão habitua-
dos e o facto de ser um produto 100% natural, faz com 
que estes clientes acreditem muito nele e deem mais 
valor. Neste mercado valorizam muito a qualidade do 
produto. 

Existem vários licores de ginja diferentes. Como se 
diferencia dos concorrentes? 

Existem apenas mais duas empresas a produzir a ginja 
em Óbidos, no entanto existem muitos rótulos persona-
lizados para as lojas, daí também confundir um pouco o 
consumidor final. Acaba por estar a beber a mesma ginja 
com uma imagem diferente.  

Nós tentamos diferenciar-nos dos concorrentes pela 
nossa qualidade, não querendo dizer que as dos meus 
concorrentes não sejam boas porque toda é boa, mas 
existem pormenores que nos diferenciam como a quan-
tidade de açúcar, o sabor mais frutado etc. É como um 
cunho pessoal que cada licor tem e os clientes reconhe-
cem o nosso. 

Qual o objetivo principal para o futuro da empresa?
O objetivo fundamental é crescer. Apostar na expor-

tação e tentar ter a nossa quota de mercado muito mais 
significativa. É importante também desenvolver novos 
produtos, e por acaso estamos precisamente neste mo-
mento com alguns produtos ainda na gaveta. Se não for 
pela imagem, é pelo sabor que queremos que conheçam 
a nossa marca e se fidelizem.

A gINjA que NAsCeu do FAdo
Cecília Gomes, Catarina Cardoso e Diana Brenha
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David Vieira, licenciado em Ciências da Comunicação , 
coordena o Gabinete  de Comunicação  da Câmara  Municipal  
de Óbidos que conta com dois projetos inovadores, Óbidos 
TV (iniciado em 2002) e Óbidos Diário  (2011), ambos de 
carácter institucional.

Óbidos Tv é um projeto que faz uma ponte entre as im-
agens cedidas aos jornalistas e a elaboração das próprias 
peças de informação institucional. Com “uma característica 
muito interessante: não fazemos ‘voz off’ nas peças (...) 
aproveitamos os discursos das pessoas”.

Por sua vez, o Óbidos Diário  surgiu pela “necessidade 
de haver um órgão que fosse do concelho”. Para além das 
informações da Câmara, Juntas de Freguesia e Coletividades, 
este projeto tem uma outra funcionalidade: “com os jornalis-
tas, deixamos sempre notas de imprensa e, às vezes, sons e 
imagens para download”.

Estes dois projetos funcionam apenas online, eviden-
ciando as novas tecnologias, juntamente com o uso das 
redes sociais como o instagram que contém imagens idílicas 
da vila de Óbidos. David Vieira sublinha: “abarcamos tudo 
aquilo que o mundo digital nos permite com um custo alta-
mente reduzido”. 

Associada a estas inovações, a Câmara promoveu diver-
sas formações no Espaço Internet de Óbidos destinadas à 
população mais velha. “Através do programa Melhor Idade, 
destinado à população reformada do concelho”, toda a 
população ficou habilitada a aceder à informação digital.

CâmArA 
promove 

INFormAção 
dIgITAl 

Ana Sofia Silva, teresa Campos e Catarina Cerqueira

Considerada a única vida literária da península 
ibérica, Óbidos têm aderido cada vez mais às 
novas tecnologias.

CAmINHANdo por óbIdos…

Hotel Livraria Óbidos

Entrada lateral das muralhas

Livraria SantiagoTravessa do Mestre Fernando

Grupo de Danças Antigas Josefa d’ Óbidos
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INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DA MAIA

 › Artes e Multimédia
 › Ciências da Comunicação
 › Criminologia
 › Educação Física e Desporto
 › Energias Renováveis

 › Engenharia de Segurança do Trabalho
 › Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança
 › Gestão de Empresas
 › Gestão de Marketing
 › Gestão de Recursos Humanos
 › Gestão do Desporto

 › Informática
 › Psicologia
 › Relações Públicas
 › Tecnologias de Comunicação Multimédia
 › Turismo

LICENCIATURAS (1.º CICLO)

MAIÊUTICA - COOPERATIVA ENSINO SUPERIOR, CRL
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Debate sobre a Palestina no auditório do ISMAI

Equipa de reportagem do Ágora em Óbidos

Seminário Mil e Uma Artes com Filipe Pinto 
e Ana Queirós

Entrevista ao coronel Delgado Fonseca, 
“capitão de abril”

Fado e Poesia na LIvraria do Lagar  (Óbidos)

CIÊNCIAs dA ComuNICAção No IsmAI ATIvIdAdes
NACIoNAIs

Seminário Conta-me 
a Tua História com NTS

Seminário Norte Urbano 
com Capicua

9.º Congresso Estudantil 
com Catarina Monteiro
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Como é viver em Óbidos?
Como é viver? É viver uma vida saudável! Eu 
sou de cá e gosto! 

Sente que as oportunidades a nível pessoal e 
profissional estão condicionadas pelo local 
onde reside?
Estão condicionadas e condicionadas só ao 
turismo.

tem conhecimento dos meios de comunicação 
existentes na vila?
Tenho, a rádio local e só.

Sente que as oportunidades a nível pessoal e 
profissional estão condicionadas pelo local 
onde trabalha?
Mais ou menos, esta vila é muito típica, tem 
produtos muito típicos, desde a ginja, cultura, 
música até à arquitetura. Condicionam algu-
mas profissões e beneficiam outras, o que 
também é bom.

Consideraque o prémio de vila literária foi 
valorizado pelos habitantes ou tratou-se ap-
enas de um reconhecimento nacional?
Não, a nível nacional vêm cá imensas pessoas 
e sim, acho que valorizam e vêm cá por esse 
mesmo sentido.

Como é trabalhar na vila de Óbidos? 
É como em qualquer outro local. Temos que tra-
balhar, fazer o nosso trabalho. Acho que tem umas 
dificuldades porque por vezes o trânsito está con-
dicionado e, no meu caso, tenho de trazer a matéria-
prima para poder trabalhar, depois levar o produto 
para casa para cozer.  

Considera então que trabalhar aqui tem con-
dicionantes que não tem noutros sítios por 
exemplo…
Se calhar, em todos os lados há. Se formos para 
uma cidade há o problema do estacionamento. 
Eu acho que é como em todo o lado, depois cada 
um faz o seu trabalho.

Como é trabalhar na vila de Óbidos? 
Trabalhar em Óbidos é agradável, diferente. 
Trabalhar nestas lojas não é como trabalhar 
no centro comercial, nós estamos sempre em 
contacto com as pessoas porque ao visitarem 
a vila, tanto vêm comprar como visitar. 

Assiste a peças do Óbidos tV, lê o jornal Óbi-
dos Diário? Acha que divulgam bem o que se 
passa na vila?
Sim, principalmente quando há eventos, por 
exemplo, quando entramos nas “Sete Mar-
avilhas”, Óbidos começou a ficar mais con-
hecido.

Cláudia Rosendo

josé Sousa

Cláudia Fernandes

Luísa Neves
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FolIo: dA vIAgem do eleFANTe (2015) pArA A uTopIA (2016)


