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Vila Natal 2022 

“Óbidos será o local mais mágico do País” 
 
“Óbidos será, sem dúvida, o local mais mágico do País.” É desta forma que Filipe Daniel, 
presidente da Câmara Municipal de Óbidos, fala do Óbidos Vila Natal, que decorre de 30 de 
Novembro a 31 de Dezembro. Este ano o tema do evento “anda à volta do brilho”, revela o 
autarca, referindo-se “ao brilho das luzes de Natal, mas também ao brilho da chama dos 
sentimentos e valores que são atribuídos a esta época – como a Esperança, a Paz, o Amor e a 
Solidariedade – que queremos que se perpetuem durante todo o ano”. 
 
Uma das novidades da edição de 2022 do Óbidos Vila Natal é a disposição dos divertimentos 
ao longo da vila e na Cerca do Castelo. Quem tiver bilhete para o evento, não terá de pagar à 
parte qualquer divertimento que esteja na Cerca do Castelo. Carrossel, que estará na Porta da 
Vila, e Pista de Gelo, que estará na Praça de Santa Maria, funcionarão de forma independente 
do Óbidos Vila Natal. Ricardo Duque, administrador executivo da empresa municipal Óbidos 
Criativa, explica ainda que, “com o ingresso, os visitantes, na Cerca do Castelo, poderão 
usufruir de todos os divertimentos, uma vez que estão incluídos no preço do bilhete, como a 
rampa de gelo, o comboio de Natal, trampolins, entre muitas outras atividades.” 
 
Em relação à edição de 2022, Ricardo Duque revela que “são várias as atrações para toda a 
família nesta época festiva”. “Teremos uma programação intensa e diversificada que, aliada à 
música e iluminação das ruas, procura a valorização do comércio local e a promoção do espaço 
público como um local de encontro e partilha”. 
 
“Este ano, o Óbidos Vila Natal retoma a alegria de estar plenamente aberto ao público e 
regressa cheio de atividades e com uma programação que alia as tradições mais portuguesas 
ao imaginário desta quadra, com Espetáculos de Natal, o Apeadeiro das Guloseimas, oficinas e 
ateliês, jogos, pinturas faciais, a Quinta Mágica, a Aldeia do Presépio Português, o Chalé do Pai 
Natal, uma Rampa de Gelo, o Comboio de Natal, trampolins, entre muitas outras diversões e 
animação, a decorrer na Cerca do Castelo e acessíveis através do bilhete geral”, desvenda o 
administrador executivo da empresa municipal Óbidos Criativa. 
 
Em relação às luzes de Natal, Óbidos, desde há uns anos que adquiriu a sua própria iluminação, 
em leds de baixa intensidade, feita de módulos adaptáveis, permitindo diversos desenhos de 
luz, consoante as necessidades. “Óbidos não se lembrou apenas da sustentabilidade agora”, 
explica o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, sublinhando que “as soluções de 
iluminação adquiridas já há alguns anos, com leds de baixa intensidade, assim como a sua 
aplicação, mostram essa preocupação constante desde sempre”.  
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O autarca afirma que “este será um Natal em que todos vamos ter de ser mais responsáveis”, 
garantindo que Óbidos irá “continuar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, apesar de 
orientações para cortes vindas do Governo Central, para continuar com os bons momentos 
que se vivem no Natal”. “Em Óbidos, saberemos conjugar o brilho, a sustentabilidade e os 
valores desta quadra natalícia”, conclui Filipe Daniel. 
 
Calendário e Horário 
30 de Novembro a 31 de Dezembro (encerrado dia 25 Dezembro) 
11h às 18h* - 30 nov., 5 a 7 dez., 12 a 16 dez. 
11h às 20h* - 1 a 4 dez., 8 a 11 dez., 17 a 23 dez., 26 a 30 dez. 
11h às 17h* - 24 e 31 dez. 
* A porta de entrada fecha 1 hora antes do horário de encerramento do evento. 
 
BILHETEIRA PORTA DA VILA - Encerra 2h antes do horário de encerramento do evento 
BILHETEIRA SANTIAGO - Encerra 1h30 antes do horário de encerramento do evento 
 
Preços: 
Bilhete Geral - 10 Euros  
Bilhete Geral Criança (3 aos 11) - 8 Euros 
Bilhete Grupo (+20 pessoas) - 9 Euros + 1 Bilhete de Oferta (por grupo) 
Estudantes (12 aos 25) - 9 Euros  
Bilhete Sénior - 9 Euros 
Bilhete Incapacidade/Deficiência – Adulto - 8 Euros  
Bilhete Incapacidade/Deficiência – Criança - 6 Euros  
 
* Gratuito para os Munícipes do concelho de Óbidos todos os dias - mediante apresentação de Cartão de Cidadão válido.  
 
Incluído no bilhete geral: 

• Chalé do Pai Natal 
• Pinturas faciais (≤12) 
• Palco do Circo - Espetáculos  
• Trampolins (≥3|≤12) 
• Apeadeiro das Guloseimas - Oficina 

de Doces e Horta das Guloseimas  
• Reciclómetro 
• Rampa de Gelo 
• Quinta Mágica 

• Arvorismo 
• Aldeia do Presépio Português 
• Animação 
• Comboio (máx. 20 pax.) 
• Estação dos Correios 
• Praça de Alimentação 
• Jogos de Natal 

 
Não incluído no bilhete geral:  
Pista de Gelo (≥6) - Entrada: €6 (15m) 
Carrossel - Entrada: €3  
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Edição de 2022 – Experiências  

• Chalé do Pai Natal 
o O Pai Natal e os seus Duendes estarão no chale mágico para ouvir e guardar os 

desejos dos seus filhotes. 
• Reciclómetro 

o A imaginação sem limites da infância é desafiada a transformar materiais, que 
seriam desperdiçados, em miminhos de Natal que irão decorar a árvore de 
Natal da sua família. 

• Palco do Circo - Espetáculos  
o Adora o brilho nos olhos dos seus pequenos? Aqui, as histórias encantadas 

prometem sorrisos e trocas de olhares impossíveis de esquecer.  
• Apeadeiro das Guloseimas - Oficina de Doces e Horta das Guloseimas  

o A receita perfeita para deixar os olhos das suas crianças brilhantes, os sorrisos 
lambuzados e adoçar o Natal de toda a família. 

• Trampolins (≥3|≤12) 
o Onde se eleva a alegria de Natal dos mais pequenos entre saltos, pulos e 

cambalhotas. Pronto para os deixar voar? 
• Rampa de Gelo 

o Uma veloz aventura de Natal, pensada para os mais corajosos e destemidos, 
dos pequenos aos graúdos. Quem acha que estará mais bem preparado? 

• Quinta Mágica 
o Desde as fábulas encantadas, entre carícias e linguagens secretas, os animais 

da quinta estão prontos para fascinar as suas crianças.   
• Arvorismo 

o À distância de uma pitada de coragem, a visão mais divertida de toda a Vila 
Natal, para os seus pequenotes, sempre em segurança. 

• Pinturas faciais (≤12) 
o De cara pintada, as suas crianças entrarão magicamente na pele das suas 

personagens preferidas e no brilho do mundo encantado do Natal. 
• Aldeia do Presépio Português 

o Uma aldeia repleta de tradições, com todos os elementos do presépio 
português ansiosos para receber e brincar com toda a sua família, dos mais 
pequenos aos mais velhos. 

• Animação 
o Em todos os cantos, aguardam as principais personagens do Natal, sempre 

com histórias e brincadeiras para fazer entrar toda a sua família no espírito 
desta quadra. 

• Comboio (máx. 20 pax.) 
o Nas terras encantadas d’Óbidos, os mais pequenos poderão ser condutores ou 

passageiros, numa divertida viagem no comboio natalício. Pronto para ajudar 
os mais pequenos a embarcar? 
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• Estação dos Correios 

o O Pai Natal já está muito atarefado a preparar tudo para a noite da consoada e 
ninguém se pode esquecer de enviar um postal. Está na hora de reunir as 
crianças e escrever ao Pai Natal!  

• Praça de Alimentação 
o Entre brincadeiras, espetáculos e corridas, toda a família precisa de recarregar 

energias e manter a barriguinha cheia. Que delícia! 
• Jogos de Natal 

o O Natal é época de jogos e união! Junte todos os amiguinhos para a diversão, 
mas sem fazer batota, porque o Pai Natal está muito atento e ninguém quer 
ficar sem presentes. 

 
Pista de gelo 
Horário geral do evento 
Localização: Praça de Santa Maria 
Entrada – 6€ (15 min./ + 6 anos) 
Lotação – 70 pax. 
 
Carrossel (Horário e Preço) 
Horário geral do evento 
Localização: Largo da Porta da Vila 
Bilhete – 3€ 
Lotação - 19 pax. 
Um carrossel à espera da sua família para uma viagem pelo mundo encantando das delicadas 
figuras de madeira, do cavalinho ao avião que plana sobre as nuvens, um convite à diversão e à 
liberdade da imaginação. 
 
Informações em obidos.pt. 
 
 

Com os melhores cumprimentos 
Gabinete de Comunicação 

 Município de Óbidos 


