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BRASSDASS
ESPAÇO Ó APRESENTA
NOVO PROJETO CULTURAL

Numa fusão de garra e boa
música, com umas notas de
humor e inspiração regional
e mundial, resultam covers
que atravessam gerações e
personalidades e
prometem dar que falar e
de dançar.
A nova "Boys Band" de
nome Brassdass é formada
por músicos do concelho
que vestem com
entusiasmo as cores de
Óbidos.

ESPAÇO Ó - GAEIRAS

NOVO ESPAÇO DE ATIVAÇÃO COMUNITÁRIA
Dia 11 de Janeiro, inserido nas comemorações do Feriado
Municipal de Óbidos, foi inaugurada a Obra de Requalificação
do Largo de São Marcos em Gaeiras. Com um investimento de
cerca de 2 Milhões de euros, o novo Espaço de Ativação
Comunitária foi inaugurado pela Ministra da Coesão Territorial,
Profª. Ana Abrunhosa, pelo Presidente da Câmara Municipal de
Óbidos, Eng. Humberto Marques, e pelo presidente da Junta de
Freguesia de Gaeiras, Luís Ribeiro.
Este espaço pretende assumir-se como uma nova centralidade
na vila de Gaeiras, disponibilizando a toda a comunidade um
conjunto diferenciado de serviços.

PROGRAMA ATIVA-TE

POTENCIOU + DE 100 POSTOS DE TRABALHOS DIRETOS E INDIRETOS
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LUGARES MEMORÁVEIS PARA CRIAR
EXPERIÊNCIAS EM EQUIPA . . .
O TEU PROJETO COMEÇA AQUI!
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Empreendedores do Programa
ATIVA-TE apresentaram os
seus projetos

cartão do cidadão e front office na relação com a administração
local e a administração central.
Este espaço é constituído por um espaço de coworking, uma sala
de formações, sala de reuniões, lifecraft, estúdio de fotografia e
estúdio áudio, assim como um foodlab e um espaço de
exposições, onde atualmente está patente o núcleo do espólio da
Guerra Peninsular de Frederico Pinto Basto.
O Espaço está disponível a todos os que o quiserem utilizar.
Mais informações: www.espaco-o.com

“O objetivo é criar uma dinâmica ativa
dentro deste edifício multifuncional”
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos

O beberete servido depois da
cerimónia do Feriado Municipal foi
composto por produtos do
programa Ativa-te e alguns
residentes no Espaço Ó - Óbidos
com ideias novas na área de
gastronomia.
Presentes estiveram Anabela
Capinha (Capinha de Óbidos),
Patrícia Varandas (Avocado
Coffee & Healthy Food) Jorge
Miguel (Pasto da Vila), Marco
Ferreira (OK Óbidos Kalacks),
Sérgio Maria (BelMel - Abelhas
de Óbidos) Maria José (Bolachas
da Zézinha), José Zina (Ginja
Melhor Companhia) e Ronaldo
Vilaça (Macarrons d' Óbidos).

Eng. Humberto Marques

Sala de Cowork

Sala de Formações

Sala de Exposições

Estúdio Audio

Sala Reuniões e Espaço Lounge

Estúdio Imagem

GUERRA PENINSULAR
Núcleo da Coleção de Frederico Pinto Basto

A coleção Frederico Pinto Basto, tem como origem, uma rara conjugação de fatores. Por um lado, todo o
acervo da família Pinheiro, senhores da casa das Gaeiras, desde finais do século XVIII, que sob a égide do Dr.
António Gomes da Silva Pinheiro, Provedor do Real Hospital das Caldas, participante activo na Guerra
Peninsular e depois Conselheiro de Estado, durante as lutas liberais, reuniu um fabuloso espólio documental,
bibliográfico e peças raras do início do século XIX; por outro lado, o interesse de Frederico Pinto Basto,
motivado pelos estreitos laços familiares com a Inglaterra, pela temática do conflito peninsular e pela história
do início do século XIX, comum aos dois países.
Sensível ao facto, Frederico Pinto Basto procurou preservar esse legado, ao mesmo tempo que compreendeu
a sua importância para a história local e para a compreensão dos factos ocorridos em Portugal, no início do
século XIX. Durante a década de 30, procurou aumentar esse acervo, através de aquisições, quer em Portugal,
quer no estrangeiro, reunindo uma coleção única sobre a temática. Óbidos, sendo o local onde ocorreram os
primeiros tiros da mais dura luta travada por Portugal, estava assim fadada para ser o local ideal para um
museu sobre a temática.
O Museu por ele criado, na sua própria casa, atraiu imensos visitantes, nacionais e estrangeiros, que se
interessavam pela temática. Sendo referenciado como um dos locais a visitar na região, para quem quisesse
compreender um pouco mais da História de Portugal, nos turbulentos inícios do século XIX.
Infelizmente, após a sua morte, o seu trabalho não teve a continuidade desejada. Apesar de uma parte da
coleção, nomeadamente alguma armaria, ter sido incorporado no Museu Municipal de Óbidos, na década de
70, o resto da coleção encontra-se, desde então, à espera de tratamento museológico adequado.
Em virtude da vontade expressa do executivo, bem como da família Pinto Basto, o arquivo histórico de Óbidos
tem vindo a desenvolver um trabalho de catalogação e tratamento adequado da coleção com vista à sua
musealização e consequente valorização.
Esta exposição pretende ser uma amostragem dos vários fundos que constituem a coleção da Guerra
Peninsular
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ESPAÇO Ó GAEIRAS
JANEIRO A DEZEMBRO 2020
Horário: 14H00 às 17H00
2ª a 6ª feira

Concerto de Apresentação

Brass Dass - Covers com Aço
No passado dia 11 de Janeiro, nas celebrações do Feriado Municipal de Óbidos, foi apresentado o novo projeto cultural
do Espaço Ó, Brass Dass - Covers com Aço.
Esta Brass band é constituída por 11 jovens músicos do concelho de Óbidos. Rafael Neves no Clarinete, Ricardo Cipriano no
Saxofone Alto, João Maia no Saxofone Tenor, Marco Resende e Samuel Cerqueira na Trompete, Pedro Calçada no
Bombardino, Hugo Santos e Rúben Tomás no Trombone, Luís Daniel Tomé na Tuba, Duarte Pacheco e o Luís Delgado na
Percussão.
Com boa música e entusiamo e num estilo diferenciado, esta banda pode estar presente num casamento como num
festival de rua. Esta nova “Boys Band” de Óbidos ambiciona divertir e animar com boa música e chegar às diferentes
gerações e personalidades.
Segundo o presidente da Associação, Ricardo Duque, " um dos objetivos estratégicos do Espaço Ó, é efetivamente o de
descobrir e potenciar os talentos da nossa comunidade. Este será seguramente um projeto vencedor, que resulta da
vontade de jovens músicos se juntarem e surpreenderem com diferentes sonoridades. Músicos cuja maior parte foram
formados nas bandas filarmónicas do nosso concelho, e que se disponibilizam a promover novos ritmos, novas
sonoridades, mostrando que a música pode e deve ser para todos."
Para mais informações:
https://www.facebook.com/pg/brassdass/
964 745 944

