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PRESS RELEASE 
 
Até 6 de Agosto, aberto que quinta a domingo 

Já começou o Mercado Medieval de Óbidos 
e, este ano, tem a Mulher em destaque 
 
Começou ontem, dia 13 de Julho, mais uma edição do Mercado Medieval de Óbidos, este 
ano dedicado à condição de ser mulher na Idade Média. Até 6 de Agosto, aberto de quinta 
a domingo, é possível assistir a diversos espetáculos, animação e, naturalmente, a um 
grande menu gastronómico, preparado pelas coletividades do concelho de Óbidos. 
 
Segundo o administrador da empresa municipal Óbidos Criativa, organizadora do evento, 
“foram contratados, para a edição deste ano do Mercado Medieval de Óbidos, perto de 30 
grupos de animação nas áreas de música, teatro, dança, torneios e recriação histórica”. 
Ricardo Ribeiro explica que estes grupos vêm “de todo o País, mas, e graças ao Mercado 
Medieval de Óbidos, existem já bastantes grupos locais, como os Gadilus, os Goliardos, os 
Toupeyros Medievos (Associação Josefa d'Óbidos), as Danças Antigas Josefa d'Óbidos, o 
Coro Alma Nova e o projeto Anatomia da Identidade”. 
  
Este ano há uma maior aposta nos grupos de teatro em palco e na deambulação pelo 
recinto do Mercado Medieval de Óbidos e também um maior preenchimento de horário de 
animação. “Há a destacar ainda, para a edição deste ano, a realização de uma 
performance intitulada "O Rapto da Rainha", que acontecerá todos os domingos, e que 
contará com a participação de grupos amadores locais de teatro do concelho de Óbidos”, 
revela o responsável, acrescentando que “haverá ainda, e dado o tema deste ano do 
Mercado Medieval, duelos femininos nos torneios que se realizam no decorrer do evento”. 
  
Do concelho de Óbidos serão, ao todo, 16 tabernas, dois tascos, uma associação como 
mercadora, dois grupos de recriação histórica e um grupo de animação. Quanto a artesãos 
e comerciantes, a organização afirma que são cerca de 50 mercadores/artesãos, locais e 
estrangeiros. 
 
Informações adicionais em mercadomedievalobidos.pt.  
 
Horário e preços 
5.ª e 6.ª feira: 17h00-01h00 
Sábado: 10h00-01h00 
Domingo: 10h00-24h00 

• Entrada gratuita até aos 11 anos (inclusive) 
• Entrada (>12)- € 7,00 
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Serão Medieval* 
(6ª feiras e Sábados) 
3 – 11 anos – €15,00 
> 12 anos – €38,00 
 
*Inclui: Entrada no Evento + Traje + Lugar Reservado no Torneio das 19h30 + Ceia Medieval 
 
Aluguer De Trajes 
Associação Josefa de Óbidos – Casa do Pelourinho – €5,00 
 
Descontos 
• Sábado e Domingo até às 16h00 – € 4,00 (na bilheteira do evento) 
• Trajados à Época (>12) – € 5,00 
• Munícipe do Concelho de Óbidos – Entrada Gratuita (apresentar C.C. ou B.I. + Cartão Eleitor) 
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