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PRESS RELEASE 
 
De 26 a 29 de Outubro 

II Mercado e Sabores com Fruta na Capeleira, Óbidos 
 
A Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa organiza, de 26 a 29 de 
Outubro, o II Mercado e Sabores com Fruta, na localidade da Capeleira, Óbidos. Pretende-
se com esta iniciativa promover a fruta produzida na região Oeste e, consequentemente, 
todas as iguarias gastronómicas, possíveis de serem confecionadas com fruta.  
 
Segundo a organização, há “o propósito de dar a conhecer a qualidade da fruta, os 
costumes da população e promover o associativismo da região, dando-lhes a oportunidade 
de promoverem o seu trabalho e a sua criatividade face ao desafio que este evento 
promove”. 
 
O Mercado decorre no pavilhão da Associação Recreativa e Cultural dos Amigos da 
Capeleira e Navalha (ARCACEN) e conta com doçaria, exposição agroalimentar, licores, 
artesanato, animação entre outras atividades. 
 
Poderão participar no evento os produtores de fruta da região Oeste, as associações, os 
artesãos da freguesia e outros convidados pela organização. Inscrições até ao dia 18 de 
Outubro (262 950 555 ou jfsmaria.pedro.sobral@sapo.pt). O horário da iniciativa é o 
seguinte: nos dias 26, 27 e 28, das 19h00 às 24h00, e no dia 29, das 12h00 às 24h00. 
 
Programa: 
Quinta-feira, dia 26 

• 21h30 – Atuação do Centro de Convívio da Capeleira 
• 22h30 – Grupo Coral do Arelho “Alegria da Nossa Terra” 

Sexta-feira, dia 27 
• 21h30 – Academia de Música de Óbidos 
• 22h30 – Grupo de Música Tradicional Portuguesa “Pé D´Areia” de Ferrel 

Sábado, dia 28 
• 21h30 – Orquestra Juvenil de Óbidos 
• 22h30 – Cavaquinhos das Gaeiras 

Domingo, dia 29 
• 15h00 – Festival de Folclore do Concelho de Óbidos 

 
Serviço de restaurante todos os dias com ementas variadas. Entradas livres. Apoio do 
Município de Óbidos. 
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