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PRESS RELEASE 
 
De 23 de Março a 12 de Maio 

Oeste Jovem junta os 12 concelhos 
da Região com várias iniciativas 
 
Durante mês e meio os 12 concelhos do Oeste juntam-se em nome da juventude. O Oeste 
Jovem, que decorre de 23 de Março a 12 de Maio, foi apresentado na passada segunda-
feira, dia 13 de Março, na sede da OesteCim, e promete muitas ações destinadas a todos 
os jovens da região, em nome de um objetivo: criar um sentimento de pertença. 
 
Para a vereadora com o pelouro da Juventude, o Oeste Jovem “é a afirmação de uma 
região”. Celeste Afonso reconhece que “os jovens vivem, cada vez mais, numa sociedade 
global, como cidadãos do mundo, mas há, muitas vezes, o desconhecimento da sua 
própria região”. Por isso, esta iniciativa “permite dar a conhecer o que eles têm na região 
onde vivem”, sendo que cada um dos 12 concelhos do Oeste “aposta naquilo que o 
distingue”. 
 
No caso de Óbidos, as ações passam pelo Parque Tecnológico de Óbidos, “com uma 
maratona de programação [informática] e também naquilo que tem sido a nossa 
afirmação na área da cultura, com ações no âmbito do projeto Anatomia da Identidade”, 
explica a autarca. Será ainda inaugurada uma pista de Dirtjump. Celeste Afonso esclarece 
que “os jovens passam por todas as atividades, nos diversos concelhos”, sendo, por isso, 
“um vasto conjunto de oportunidades à sua espera”. 
 
André Macedo, secretário executivo da OesteCim, garante que o Oeste Jovem “é uma 
iniciativa inédita, uma vez que é a primeira vez que os 12 concelhos da região se 
associam”, sendo que todas as ações programadas “são sempre numa lógica de 
intercâmbio”. Recorde-se que o Oeste jovem começou com três concelhos, passando 
depois para seis e, neste momento, junta todos os 12 municípios da região. 
 
Segundo Tinta Ferreira, presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha e vice-
presidente da OesteCim, o Oeste Jovem pretende “criar uma identidade oestina, um 
sentimento de pertença que seja efetivo”. O autarca quer todos “sintam que é bom ser 
jovem no Oeste”, acrescentando que ações deste género “tornam a região mais forte”. 
 
A sessão de abertura do Oeste Jovem acontece dia 23 de Março, no Centro Cultural e de 
Congressos das Caldas da Rainha, pelas 10 horas. Esta ação vai juntar os jovens dos 12 
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concelhos do Oeste e terá como tema “As profissões de futuro”. Para além da 
apresentação de toda a programação geral da iniciativa, haverá ainda a atuação de DJ. 
 

Programa global 
 
23 de Março | 10h00 – 12h30 

Sessão de Abertura CCC – Caldas da 
Rainha 

25 de Março | 14h00 – 19h00 
Romeira Colour Fest – Alenquer 

28 de Março | 10h00 – 17h30 
11 de Abril | 10h00 – 17h30 

Anatomia da identidade – Óbidos 
31 de Março | 09h30 – 18h00 

Inauguração da Pista de Dirtjump e 
Hackthon – Óbidos 

31 de Março | 21h30 
Final do Concurso de Bandas – 

Alcobaça 
04 de Abril | 08h30 – 13h00 

Duatlo Jovem – Arruda dos Vinhos 
05 e 06 de Abril | 10h30 – 16h00 

Claustrophonia – Claustro Convento 
N. Sr.ª da Graça – Torres Vedras 

08 de Abril | 10h00 – 13h00 ou 14h30 
– 17h30 

Oficina de Escrita Criativa – 
Cineteatro – Sobral de Monte Agraço 

8 de Abril | 09h00 – 17h30 
Atividades Náuticas – Peniche 

12 de Abril | 09h30 – 12h30 
Nazaré na Crista da Onda – Nazaré 

21 de Abril | 21h30 
Final do Concurso Toma lá Talento – 
Cineteatro Eduardo Brasão – 
Bombarral 

 
22 de Abril | 10h00 – 16h30 

Bombarral radical – Bombarral 
28 de Abril | 14h30 

Apresentação Erasmus + - 
Biblioteca Municipal – Lourinhã 

29 de Abril | 15h00 – 23h30 
Mercado Jovem – Parque D. Carlos I 
– Caldas da Rainha 

6 de Maio | 11h30 – 18h00 
Campeonato Regional de Skate – 
Lourinhã 

6 de Maio | 15h00 
Escorrega de Água e Animação – 
Parque de Lazer da Misericórdia – 
Cadaval 

6 de Maio | 14h30 
Sessão Final e Entrega de Prémios 
do Concurso Empreendedorismo nas 
Escolas – OesteCim – Caldas da 
Rainha 

11 de Maio | 15h00 – 18h00 
Workshop de Graffiti – Torres 
Vedras 

12 de Maio | 15h00 – 18h00 
Continuação do Workshop e 
inauguração do Mural – Torres 
Vedras 

12 de Maio | 18h30 – 19h30 
Concerto de Encerramento – Torres 
Vedras 
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