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ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

DO CONCELHO DE ÓBIDOS



valoriza



“A atratividade dos territórios 
constrói-se a partir da sua identidade 
- o património material e imaterial - 
capacitando as pessoas que neles 
habitam a conhecer e a potenciar
a matriz cultural que os diferencia. 

Humberto da Silva Marques
Presidente da CMO 

Em Óbidos, no Espaço Ó, ao abrigo do Programa ATIVA-TE, 
consolida-se uma estratégia de ativação e dinamização do 
território e das suas comunidades com a responsabilidade 
de os preservar e afirmar e com a certeza de que o 
desenvolvimento do futuro passa pela necessidade 
de dar maior ênfase à dimensão humana, de forma a 
identificar e potenciar os talentos e os ‘fazedores’ da nossa 

comunidade.”

valoriza
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“Um Espaço que quer potenciar 
o seu crescimento numa 
estratégia de desenvolvimento 
das pessoas, da valorização 
dos talentos, dos saberes, das 
memórias e do conhecimento 
das suas comunidades. Um local 
onde a contemporaneidade se 
funde com a identidade, onde os 
sonhos se tornam realidade…” 
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“Com a tendência da globalização que ameaça as 
características endógenas e únicas de cada território, 
promovendo a transformação em generalizações com 
pouco espaço de crescimento social e/ou económico de 
relevância, torna-se urgente identificar, compreender e 
potenciar as características diferenciadoras e glocais de 
cada dimensão territorial. 

no espaço ó, pretendemos dotar as pessoas de 
ferramentas e capacidades para desenvolver ideias e 
transformá-las em produtos ou negócios que promovam
a riqueza do território e a sua sustentabilidade. Com 
base numa metodologia criativa e inovadora design 
thinking, pretendemos colocar as pessoas no centro das 
soluções onde, de forma partilhada, se organizam ideias 
e se tomam decisões.  

Impulsionar os processos de desenvolvimento local 
através da capacitação, do fomento, do desenvolvimento 
produtivo e da concentração participativa dos atores 
locais é a grande missão do Espaço Ó que, com a sua 
equipa multidisciplinar e com os diferentes agentes do 
território, assume uma estratégia que pretende, acima 
de tudo, valorizar  o que é nosso!”

ricardo duque
Presidente do Espaço Ó 
a S S O C I a Ç ã O  P a R a  O  D E S E N V O L V I M E N T O 
C O M U N I T á R I O  D O  C O N C E L h O  D E  ó b I D O S
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visita  |  visit
Espaço ó - óbidos

Porta da Vila n.º16/18
2510-089 Óbidos
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Óbidos

As ideias precisam de espaço para 
se concretizarem. Precisam de 
pessoas com vontade de querer 
fazer. Precisam do impulso certeiro 
para serem mais e melhor.

Espaço Ó

da estratégia de ativação e dinamização do 
território emerge a necessidade de olharmos 
para um património, que é de todos, e para a 
sua riqueza, enquanto elemento identitário, com 
o compromisso de preservá-lo e (re)afirmá-lo. 
O Espaço Ó é a Casa e a Ferramenta para o 
nascimento de ideias, projetos e negócios, onde 
se aposta no crescimento conjunto.

Abraçamos intervenções nas áreas: 
Empreendedorismo e Inovação; Cultura, 
Identidade, Memória e Tradição; Educação e 
Formação; Saúde e Intervenção Social; desporto, 
Aventura e lazer; Ambiente e Sustentabilidade; 
relações Externas, Mobilidade e Cooperação 
Internacional; Comunicação e Marketing.
 
O edifício é constituído por uma sala Multiusos, 
(onde decorrem reuniões, palestras e convívios), 
Ateliês Criativos, Espaços de Incubação 
Gastronómicos, um Mercadinho de Produtos 
locais e um Jardim, palco de eventos e partilhas.

T.  912 268 168
E.  geral@espaco-o.com
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visita  |  visit
loja Identidade

Porta da Vila n.º16/18
2510-089 Óbidos
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Identidade

A Loja Identidade não é um simples 
espaço de venda, mas antes uma 
janela de oportunidade para a 
comunidade local.

Espaço Ó

Uma mistura de memórias, saberes e habilidades 
destes empreendedores fazedores, desde jovens 
aos mais vividos do projeto “Melhor Idade”, 
empenhados em criar peças onde espelham a 
sua identidade. 
 
Produtos distintos, que brotam da destreza 
manual de cada um, são o estímulo e 
fortalecimento da sua confiança e valorização 
pessoal, tendo impacto directo na vida de cada 
empreendedor. 
 
A loja Identidade expõe orgulhosamente estes 
que são os frutos do empenho e dedicação desta 
comunidade, numa diversidade de cores, formas 
e linguagens, que se realçam à vista dos que 
nos visitam e de onde podem levar recordações 
únicas, levando também um pedaço do nosso 
Espaço e da nossa Identidade.

T.  912 268 168
E.  identidade@espaco-o.com
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visita  |  visit
Espaço ó - gaeiras

largo de São Marcos, Gaeiras
2510-725 Óbidos
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Gaeiras

O Local perfeito para pôr em prática 
as tuas ideias! Um lugar acolhedor 
e confortável, acessível 24 horas por 
dia, de custos reduzidos para quem 
está a iniciar um novo projeto.

Espaço Ó

T.  912 268 168
E.  geral@espaco-o.com

desenvolvido a pensar em dar uma nova 
centralidade à Vila de Gaeiras, este edifício 
multifuncional pretende agregar e potenciar, 
em regime de Cowork, diferentes projetos e/ou 
profissionais liberais, nomeadamente:
Artistas, designers, Fotógrafos, Videógrafos, 
Programadores, Webdesigners, Gestores, 
Arquitetos e Engenheiros, proporcionando 
momentos de partilha e conhecimento 
(networking). 

Este edifício de silhueta singular, com uma 
arquitetura mais contemporânea, disponibiliza 
um conjunto de serviços diferenciados à nossa 
comunidade e assume um front office muito 
importante na relação entre a comunidade e a 
administração local e central. 

É constituído por um espaço de Coworking, 
Sala de Formações, Sala de reuniões, LifeCraft, 
Estúdio Áudio e de Fotografia, Food Lab, assim 
como um espaço de exposições.



visita  |  visit
expo “guerra Peninsular”
Núcleo da Coleção de Frederico Pinto basto

EXhIbIT “PENINSULaR waR”

Espaço Ó - Gaeiras | Piso 0 - 2a > 6a - 14h > 17h
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De esboços e ideias, nascem 
projetos artísticos, de mãos cheias.*

ateliês  |  studios

* out of sketChes and ideas, hands fuLL of artistiC projeCts are born.

arTEs & lETras
Espaço Ó - Óbidos

livraria | bookshop
luís Gomes
T.  262 958 008 
E.  luisdealmeidagomes@gmail.com

“Livros Antigos e de Coleção. Numa antiga 
Adega Centenária, e com um pequeno bar 
de vinhos regionais e claro, ginjinha de 
Óbidos, podem acompanhar uma seleção de 
saborosas tapas, numa pequenina esplanada 
num Jardim Secreto.”

Atelier de Artes Gráficas
Inêz Caria - Ilustradora | IllUSTrATOr

T.  262 958 008 
E.  arteseletrasatelier@gmail.com
P.V. | S.P.  Atelier, loja Identidade

“Com uma significativa coleção de máquinas, 
tipos e materiais de impressão antigos, o Artes 
& Letras Atelier é um pequeno Laboratório de 
Tipografia Tradicional onde se (con)fundem, 
de forma Experimental, técnicas e ideias que 
resultam em objetos de arte (livros, cartazes, 
postais e muito mais).”

P.V.  PONTOs DE VENDa | S.P.  SEllInG POInTS



PÁGINAS Ó  ARTE  |  ART16

cEcília ribEirO
Jewelry & Contemporary design
Espaço Ó - Óbidos, piso 1

T.  912 367 619
E.  geral@ceciliaribeiro.com
P.V. | S.P.  Atelier, Online

EsTúDiO 925 
Joalharia | JEWElry
rua Cordel Pacheco n.º11, Óbidos

Márcia Schilling e rodolfo Santos 
T.  914 036 120
E.  marcia.schilling@majowski.pt
P.V. | S.P.  Atelier, Online

“Apaixonada pela arte, escultura e 
sobretudo pelo design. Cria peças 
únicas; esculturas que se usam, onde 
pretende transmitir um sentimento; 
em que cada peça tem a sua própria 
vida e a sua própria história... permite 
criar sensações e enaltecer a mulher 
contemporânea, enfatizando a sua 
sensualidade, força e coragem.”

“Situado no centro emblemático 
da Vila de Óbidos, é composto por 
uma parte de atelier, onde são 
produzidas e restauradas peças de 
joalharia e outra de showroom, para 
expor os trabalhos produzidos. As 
portas estão abertas a curiosos que 
queiram contactar com o processo 
de criação e produção de jóias.”
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lUTHiEr D’ÓbiDOs
Eusébio Instruments Maker
rua do Castelo n.º 2, Óbidos

luís Eusébio
T.  918 121 333
E.  luiseusebioinstruments@hotmail.com
P.V. | S.P.  Atelier

“Um bom luthier acolhe todos os 
instrumentos, até mesmo os de 
menor valor, pois podem ser de um 
valor inestimável para o seu dono. 
De Óbidos para o mundo, 
a arte de bem fazer ao serviço da 
música, dos instrumentos e dos 
instrumentistas.”

OFiciNa DO barrO
Verguinha em Cerâmica
TrAdITIOnAl CErAMIC WEAVE
rua direita n.º 95, Óbidos

T.  965 675 221
E.  lcmarialourenco@gmail.com
P.V. | S.P.  Atelier

“Conta a história que Josefa de Óbidos, 
numa das suas incursões a Itália, 
terá de lá vindo com esta ideia de 
decoração. A verguinha é feita de barro 
da zona, chamado de barro branco, 
cor que obtém pela cozedura a que 
é sujeito. Tradição da Vila de Óbidos, 
era uma arte em vias de extinção, mas 
alguns deram continuidade à herança.”



PÁGINAS Ó  ARTE  |  ART18
Carlos oliveira
escultor  |  SCULPTOR
Espaço Ó - Óbidos, piso 1
T.  963 972 716 | E.  oliveirarte@gmail.com

natasha Faria
papel machê  |  MaChE PaPER aRTIST
loja Identidade, Óbidos
T.  930 581 688 | E.  atelie.natashafaria@gmail.com
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fazedores  |  Makers

Criadores e fazedores, de todas as artes 
manuais e com todas as cores.*

* Creators and Makers of aLL arts Made by hand and with aLL CoLors.

amOr aOs rETalHOs
lurdes Félix

P.V. | S.P.
loja Identidade

T.  914 596 331
E.  amoraosretalhos@gmail.com

“Peças e conjuntos criados com amor e perfeição 
de uma artesã apaixonada pelos têxteis.”

artesanato   |  handmade

arTE D’ÓbiDOs
Florentina Santos e Sylvie Simão

P.V. | S.P.
loja Identidade,
Associação Bordar Óbidos

T.  965 227 437 / 914 578 146
E.  arte.obidosartesanato@gmail.com

“Acessórios para usar nos tempos de hoje que 
trazem consigo a História dos tempos passados e 
fantoches que fantasiam esta mesma história.”
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ÓbiDOs smmilE Family
Manuel Madureira

P.V. | S.P.
loja Identidade

T.  962 986 880
E.  smmilefamily@gmail.com

“Das plantas de Óbidos, nascem estas coroas de 
inspiração medieval, repletas de cor e detalhe. 
Artesanato 100% feito em família.”

FriOlEira
Cristina reboleira

P.V. | S.P.
loja Identidade, Online

T.  962 361 724
E.  frioleira.obidos@gmail.com

“Feito de Nós. Uma simbiose entre uma arte 
tradicional muito antiga e o design contemporâneo 
com assinatura própria.”

ciNarTEs
Maria Alcina Andrade

P.V. | S.P.
loja Identidade, MercadÓ

T.  914 113 339
E.  cinartes.obidos@gmail.com

“Dedica-se à criação de bijuteria artesanal, 
aplicando técnicas criativas e originais, utilizando 
materiais diversos.”
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conhece  |  know More
associação artesanal e artística bordar óbidos
EMbROIDERy aND TaPESTRy

Espaço Ó - Óbidos | T.  962 986 880 | E.  bordarobidos@gmail.com 

a
rt

e
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TÓ zé wOOD
António José rebelo

P.V. | S.P.
loja Identidade, MercadÓ

T.  911 707 622
E.  toze.wood@gmail.com

“Com inspiração nos tempos de outrora, nos jogos 
e costumes do antigamente, feito de raíz, ao gosto 
e à medida de cada um, o To Zé Wood garante que 
nenhuma peça será igual.”

PONTO NÓ
Patrícia Faria - Macramé à Janela

P.V. | S.P.
loja Identidade

T.  916 963 968
E.  macrame.a.janela@gmail.com

“Uma reintrepretação da arte de tear com as 
mãos através da criação de peças de autoria 
própria, à vista, na janela da loja.”

T-craFT
Teresa Vasconcelos

P.V. | S.P.
loja Identidade

T.  929 250 536
E.  tcraft.obidos@gmail.com  

“Dar forma aos tecidos e criar texturas que se 
transformam em objetos de utilidade, acessórios 
expressivos sem repetição.”
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poeta rendeira
Natália Santos - artista  |  aRTIST
Coro da Igreja Santiago
T.  918 465 238 | E.  poetarendeira@gmail.com

trajes medievais  |  MedievaL CostuMes
associação Josefa d’óbidos
Óbidos
T.  913 085 054 | E.  ajdobidos@gmail.com

a
rt

e



PÁGINAS Ó  ARTE  |  ART24

AMOrEIrA
T.  917 751 871 | E.  amoreiracentro@gmail.com

ArEIrInHA
T.  913 756 303 | E.  ccareirinha.adsfan@gmail.com

ArElHO
T.  918 378 902 | E.  melhoridade.arelho.obidos@gmail.com

BAIrrO dA Srª dA lUZ
T.  966 177 547 | E.  melhoridade.bairro@gmail.com

CAPElEIrA
T.  911 157 877 | E.  ccarcacen@hotmail.com

GAEIrAS
T.  916 454 761 | E.  socorro.centro@gmail.com

* “best age” prograM

melhor  idade
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melhor  idade
OlHO MArInHO
T.  262 965 040 | E.  csolhomarinho@gmail.com

PInHAl
T.  916 926 663 | E.  ccpinhal.obidos@gmail.com

SAnCHEIrA GrAndE
T.  916 316 516 | E.  ccsancheiragrande@gmail.com

SOBrAl dA lAGOA
T.  969 850 312 | E.  ccsobrallagoa@gmail.com

USSEIrA
T.  262 950 648 | E.  casusseira@hotmail.com

VAU
T.  916 861 355 | E.  melhoridade_vau@hotmail.com
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moda   |  fashion

liNa
lina Félix

P.V. | S.P.
loja Identidade

T.  915 796 050
E.  lina.pinturaobidos@gmail.com

“Aplicação de pintura à mão em tecido, com um 
traçado arrojado que assume o desenho e torna 
as peças inconfundíveis.”

bEsTlaND
Pedro rodrigues

P.V. | S.P.
loja Identidade, Online

T.  917 111 973
E.  geral@bestland.pt

“Vestuário e acessórios para amantes da Região 
Oeste de Portugal, dando especial destaque à 
natureza e ao património de Óbidos.”

O projeto Eco-Fest implementou copos 
reutilizáveis e contentores decorados, nas 

festividades populares do concelho.
A reciclagem é uma responsabilidade de todos.
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eco-fest
João Olivença - artista plástico  |  aRTIST

Espaço Ó - Gaeiras | T.  913 420 555 | E.  joaoaolivenca@gmail.com

a
rt

e



T.  964 745 944 | E.  info@brassdass.pt

b R a S S D a S S
C O V E R S  C O M  a Ç O
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música  |  MusiC

Uma das artes que pinta sem o pincel,
é a música, que se sente na pele.*

cONcErTiNas DE ÓbiDOs
Grupo de Música Tradicional Portuguesa
TrAdITIOnAl POrTUGUESE MUSIC
Espaço Ó - Gaeiras

T.  918 976 968
E.  concertinasobidos@gmail.com

“Residentes no Concelho de Óbidos, partilham da 
mesma paixão - a concertina.
Este grupo, iniciado por curiosos e autodidatas, 
pretende valorizar os sons deste instrumento assim 
como disseminar e promover a música tradicional e 
popular Portuguesa.”

caVaqUiNHOs Das gaEiras
Grupo de Música Tradicional Portuguesa
TrAdITIOnAl POrTUGUESE MUSIC
Espaço Ó - Gaeiras

T.  916 454 761
E.  cavaquinhosgaeiras@gmail.com

“Assumindo a música tradicional Portuguesa enquanto 
manifestação cultural determinante e imprescindível 
do quotidiano de um povo, o Grupo de Música 
Tradicional Portuguesa ‘Os Cavaquinhos das Gaeiras’ 
interpreta diversas músicas e cantigas que outrora se 
badalavam em contexto de trabalho, ou nos muitos 
momentos de encontro da comunidade.”

* one of the arts painted with no brush, it’s MusiC feLt in the skin.
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degusta  |  taste
JamonJamon

rua da Biquinha, largo do Chafariz novo, Óbidos
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Duas coisas se encontram numa 
boa mesa: amores e sabores.*

* two things Meet in a good tabLe: Loves and fLavors.

espaços  |  pLaCes

aVOcaDO
Coffee & Healthy Food
Espaço Ó - Óbidos

Patrícia Varandas
T.  919 089 974
E.  avocadocoffee.2019@gmail.com

“Um espaço onde a comida tem cor, cheiro e sabor.
Valorizando os produtos endógenos, a alimentação 
saudável e a oferta vegetariana.”

macarON D’ÓbiDOs
Confeitaria | COnFECTIOnEry
Espaço Ó - Óbidos

ronaldo & Sofia Vilaça
T.  916 110 467
E.  info@macarondeobidos.pt

“Da conjugação da história do Macaron com a de 
Óbidos e com a diversidade de cores e sabores da 
região Oeste de Portugal, nasceu o Macaron d’Óbidos.”
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ÓbiDOs kalÁcs
Salgado ou doce | SAlTy Or SWEET
Espaço Ó - Óbidos

Judite roque & Marco Ferreira
T. 963 734 810
E. obidoskalacs@gmail.com

“Uma massa assada na hora, que pode ser doce ou 
salgada, crocante por fora e macia por dentro. Opções 
de recheio com vários sabores característicos da nossa 
região - Pêra Rocha, Maçã de Alcobaça, Uva, Ginja.”

TabErNa PasTO Da Vila
Casa do Forno | OVEn HOUSE
Espaço Ó - Óbidos

Jorge Sousa
T.  916 541 766 
E. pastodavila.obidos@gmail.com

“Comida tradicional portuguesa, tábuas de queijos 
e enchidos, petiscos e pão caseiro confeccionado em 
forno a lenha.”

maria
Tripas, Gin & Wine lounge Bar
Espaço Ó - Óbidos

Marta Silva
T.  911 157 877
E.  tripadeaveirocsdo@hotmail.com

“Um espaço agradável, tranquilo e descontraído, onde 
pode saborear uma deliciosa Tripa de Aveiro, um re-
frescante Gin Tónico ou experimentar a nossa carta de 
vinhos, privilegiando os produtos e sabores do Oeste.”
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rua direita n.º 105, Óbidos

saboreia  |  savor
Capinha d’óbidos
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produtos  |  produCts

bEl mEl
Abelhas de Óbidos | ÓBIdOS HOnEy

P.V. | S.P.
loja Identidade, MercadÓ

Sérgio Maria
T.  918 340 088
E.  belmelobidos@gmail.com

“Mel e Pólen sem transformação. Uma pequena 
empresa familiar com gosto especial pela apicultura.”

* LoCaL produCts Can’t be CoMpared beCause there are no equaLs.

Pessoas daqui, fazem produtos locais sem 
comparação, pois não há iguais.*

bOlacHas Da zéziNHa
Bolachas Caseiras | HOMEMAdE COOkIES

P.V. | S.P.
loja Identidade, MercadÓ

Maria José Zina
T.  966 373 585
E.  bolachasdazezinha@gmail.com

“Quando a ginja, a cebola e a maçã  se transformam 
em bolachas caseiras.”
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20 OliVEiras
Azeite Virgem Extra | OlIVE OIl

P.V. | S.P.
loja Identidade

Hugo Agostinho & norberto Figueira
T.  916 745 259 
E.  azeite20oliveiras@gmail.com

“Azeite delicado de castas nobres, colhido de oliveiras 
jovens, fruto da amizade e do respeito pela terra.”

PasTO Da Vila
Queijos de Cabra | GOAT CHEESE

P.V. | S.P.
Espaço Ó - Óbidos

Jorge Sousa
T.  916 541 766 
E.  pastodavila.obidos@gmail.com

“Queijos de Cabra - de animais criados em pastos 
locais - de fabrico artesanal.”

giNJa mElHOr cOmPaNHia
Ginja Artesanal | CHErry lIQUEUr

P.V. | S.P.
loja Identidade, MercadÓ

José Zina
T.  966 373 585
E.  ginjamelhorcompanhia@gmail.com

“Porque entre muralhas, a Ginja será sempre a 
Melhor Companhia.”
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projeta  |  projeCt
cowork space

Espaço Ó - Gaeiras
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cHaVETa
design global | GlOBAl dESIGn
Espaço Ó - Gaeiras

Ana Vieira da Silva
T.  917 339 806
E.  design@chaveta.pt

“Não basta fazer bonito, tem de se fazer bem. Cada projeto merece o seu conceito, 
pensado e esboçado diretamente da mão e intelecto da designer, numa simbiose entre 
criação artística e resposta assertiva face à necessidade do cliente.
Marcas, conceitos, comunicação, interiores, conteúdos, soluções. { Design thinking.”

Coworkers, profissionais habilidosos, 
dos seus serviços orgulhosos.*

* Coworkers, skiLLed professionaLs, proud of their serviCes.

arte e design   |  art and design

serviços  |  serviCes

DaNiEla FOrTUNaTO
Design Gráfico | GrAPHIC dESIGn
Espaço Ó - Gaeiras

T.  913 413 508
E.  df.danielafortunato@gmail.com

“No design tem um especial gosto por projetos editoriais, identidade, poster, 
ilustração e fotografia. Otimismo e resiliência são palavras-chave, enquanto 
designer a palavra é criatividade.
Preparada para novos desafios e novos projetos.”

daniela
fortunato

37
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FlÁVia marTiNs
Design Gráfico | GrAPHIC dESIGn
Espaço Ó - Gaeiras

T.  913 413 720
E.  flaviiaaa@outlook.pt

“Trabalha na área do design gráfico, ilustração e animações simples.
Com interesse em novos desafios e explorar novas ideias e formas de expressão. 
Criatividade, identidade visual, editorial, ilustração, animação.”

flávia
martins

JOaNa marcãO
design de Interiores | InTErIOr dESIGn
Espaço Ó - Gaeiras

T.  962 443 518
E.  geral@jm-decor.com

“Com orientação especializada durante todo o processo de design, valoriza o seu 
projeto de acordo com o seu orçamento, garantindo que o mesmo só está completo 
quando estiver 100% satisfeito.”

DEVENz
Soluções Web | WEB SOlUTIOnS
Espaço Ó - Gaeiras

luís Correia & Filipe Silvestre
T.  926 880 761 / 965 071 853
E.  hello@devenz.pt

A devenz - web solutions, constituída por dois jovens, pretende apresentar soluções 
no desenvolvimento de websites, marketing digital, branding de marca e gestão de 
redes sociais.”
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Book exchange
SILVER COaST VOLUNTEERS
Porta da Vila n.º16/18
T.  919 248 374 | E.  silvercoastvolunteers@gmail.com

escape tower
jogos de fuga medievais  |  MEDIEVaL ESCaPE gaMES
Torre Albarrã, Óbidos
T.  966 537 440 | E.  obidos@escapetower.com
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audiovisuais   |  photography and video

aNDré PErEira
Fotografia e Vídeo | IMAGE
Espaço Ó - Gaeiras

t.  917 140 611
E.  andrepereira.imagem@gmail.com

“Freelancer na área de imagem, trabalha na edição e captação. Entre os 
vários trabalhos realizados, destacam-se diversos eventos culturais, batizados, 
casamentos ou festas particulares assim como a edição de filmes no formato 
de longa e curta-metragem.”

andré
pereira

iVO barbOsa
Fotografia | PHOTOGrAPHy
Espaço Ó - Gaeiras

T.  912 932 739
E.  ivofilipernb@gmail.com

“Serviço de fotografia multifacetada. Com o fascínio pela captação da essência 
humana, dedica-se à fotografia de retrato, sobretudo a preto e branco, seja ela 
para fim documental, editorial, moda, entre outras.”

ivo
barbosa

Tl cONcEPT
Vídeo e Fotografia | IMAGE
Espaço Ó - Gaeiras

Tiago lourinho
T.  918 097 621
E.  tlconcept@mail.com

“Uma marca de audiovisuais de produção e realização de filmes e fotografia. No 
seu portfólio, integra o storytelling de casamentos inspiracionais, batizados, galas, 
palestras e workshops, assim como a realização de filmes promocionais que visam 
o desenvolvimento da dinâmica empresarial.”
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Espaço Ó - Gaeiras

cria  |  Create
estúdio de fotografia
PhOTO STUDIO
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experimenta  |  experienCe
parkour & free running

pro surf Coaching
aulas e treinos de surf
Espaço Ó - Gaeiras
T.  918 451 796 | E.  info@professionalsurfcoaching.pt



se
rv

iç
o

s

43

desporto e eventos   |  sport and events

blOck ExPEriENcE
Aventura | AdVEnTUrES
Espaço Ó - Gaeiras

José Ferreira
T.  932 988 200
E.  geral.blockexperience@gmail.com

“Com a BLOCK Experience poderá vivênciar as melhores aventuras onde o contacto 
com a natureza é privilegiado. Procuramos dinamizar e oferecer experiências na 
área do desporto de natureza à população em geral, assim como desenvolver 
eventos, aniversários e team building para empresas.”

iNFiNiTy EVENTs
Organização de Eventos | EVEnTS
Espaço Ó - Gaeiras

João Santos
T.  914 462 882
E.  info@infinityevents.pt

“A produzir e a organizar para si!
A nossa vertente principal é a solidariedade mas estaremos sempre de braços 
abertos para novas opiniões e projetos!”

aPEDais
Atividades de bicicleta | BIkE ACTIVITIES
A-da-Gorda

Tiago Semião
T.  965 885 130
E.  tiago.apedais@gmail.com

“Explorar os lugares, a natureza e os recantos que não conhecemos na estrada 
principal, enquanto realizamos atividade física e sentimos a luxúria do ar puro e a 
adrenalina. Tudo isto é possível, em grupos de amizade ou em equipas de trabalho 
- inseridas em ações de team building.”
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turismo e alojamento   |  tourism and accommodation

wE sTay
Gestão de Unidades Turísticas
PrOPErTy MAnAGEMEnT
Espaço Ó - Gaeiras

Cristiano Ferreira, ricardo Faria & Mariana Tavares
T.  916 520 644
E.  info@westayhome.pt

“A We Stay Home desafia-o a gerir a sua propriedade de forma eficiente, 
garantindo-lhe uma maior rentabilidade a partir da sua metodologia de gestão.”

técnicos de especialidade  |  technical specialties

r-FacTOr
Engenharia Civil | CIVIl EnGInEEr
Espaço Ó - Gaeiras

rafael neves
T.  964 745 944
E.  geral@rfactor.pt

“Especializados em fiscalização de obra e coordenação de segurança em obra, a 
R-factor está também a afirmar-se no mercado da caixilharia de PVC, garantindo 
a melhoria da eficiência energética da sua casa.”

DiOgO cÂmara
Arquitetura | ArCHITECTUrE
Espaço Ó - Gaeiras

T.  917 257 003
E.  diogocamara8@gmail.com

“Arquiteto jovem, com influências contemporâneas, que junta a técnica e a 
criatividade na conceção dos seus projetos.”

diogo
câmara
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Your garden store
entregas de produtos frescos
FRESh VEgETabLES aND FRUIT DELIVERy
T.  910 852 930

raízes do Ó
(re)florir Óbidos
REFORESTINg óbIDOS
T.  919 084 311
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emergência e segurança  |  emergency and security

número europeu de emergÊncia
eUropean emergenCY nUmber
112

bombeiros voluntários de óbidos
firemen
Urgências | Emergencies  +351 262 959 144
Atendimento geral  +351 262 959 728

gnr
loCal poliCe
+351 262 959 515

proteção civil
CiVil proteCtion
+351 262 955 515

piquete águas
water departement
+351 937 400 400

veterinário municipal
mUniCipal Vet
+351 939 430 734
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ucsp / centro de saúde de óbidos
bairro dos arcos, rua do ginásio, 2510-089 Óbidos
t. 262 955 050
e. ucsp.obidos@arslvt.min-saude.pt

saúde e bem estar  |  health and wellness

ucsp - a-dos-negros
rua da Calçada n.º 20
T. 262 959 363

ucsp - gaeiras
rua Vale da Horta
t. 262 958 787

ucsp - vau
Rua 1º de Maio n.º 26
T. 262 969 460

ucsp - amoreira
Rua da Mina n.º 8
T. 262 969 172

ucsp - olho marinho
Rua José Vitorino Soares
T. 262 969 233

farmácia oliveira
r. da porta da Vila, Óbidos
T. 262 959 198

farmácia vital
rua antónio gomes pereira n.º 8
amoreira
t. 262 969 425

farmácia senhora da ajuda
tv. à rua principal n.º 9, gaeiras
T. 262 958 637

espaço ó - óbidos
rua da porta da Vila, n.º16/18
2510-089 Óbidos
t. 912 268 168
e. geral@espaco-o.com

espaço ó - gaeiras
Largo de São Marcos, Gaeiras
2510-725 Óbidos
t. 912 268 168
e. geral@espaco-o.com

espaço Ó

clínica veterinária de óbidos
estrada nacional 8 n.º 8 porta da Vila, Óbidos
t. 927 549 555
e. geral@clinica-veterinaria-dobidos.pt
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câmara municipal  |  town hall

geral
t. 262 955 500
e. geral@cm-obidos.pt

ec - espaço cidadão
t. 262 955 522
e. geral@cm-obidos.pt

turismo, cultura e lazer  |  tourism, culture and leisure

posto de turismo
TOURIST OFFICE
t. 262 959 231
e. posto.turismo@cm-obidos.pt

biblioteca municipal
t. 262 959 559
e. biblioteca@cm-obidos.pt

casa da música
t. 262 955 583
e. auditoriomunicipal.obidos@gmail.com

rede de museus e galerias
t. 262 959 299
e. galerias@cm-obidos.pt
e. museu.municipal@cm-obidos.pt

complexo desportivo
t. 262 955 590
e. complexodesportivo@cm-obidos.pt

piscinas municipais
t. 262 955 550
e. complexodesportivo@cm-obidos.pt

juntas de freguesia  |  parish council

a-dos-negros
Estrada do Pedrogão  n.º1
T. 262 958 602
e. fregadosnegros@mail.telepac.pt

gaeiras
rua principal 75-77 - r/c esq.
T. 262 958 671
e. junta.gaeiras@mail.telepac.pt

santa maria, são pedro e 
sobral da lagoa
Largo São João de Deus, Óbidos
T. 262 950 555
e. jfsmaria.pedro.sobral@sapo.pt

amoreira
Praça Dr. Azeredo Perdigão n.º1
T. 262 969 334
e. geral@freguesiadeamoreira.pt

olho marinho
largo joaquim justino marta n.º 8
T. 262 965 060
e. geral@olhomarinho.net

usseira
rua principal n.º 97
T. 262 950 588
e. freguesia.usseira@hotmail.com

vau
rua principal n.º 97
T. 262 968 670
e. geral@freguesiavau.com
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anota  |  note it



carimba  |  staMp
locais visitados
VISITED PLaCES
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