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Entretanto comecei a dedicar-me mais, a uma paixão já antiga: a defesa da Lagoa de 

Óbidos. 

Entre muitas coisas boas que o 25 de Abril trouxe ao nosso País, uma delas foi o despertar 

em muitos, de uma consciência ecológica até aí desconhecida ou adormecida. 

Finalmente, muitos passaram a compreender que só temos uma terra e não podemos 

destruí-la, porque isso corresponderá à nossa própria destruição e à dos que vierem 

depois de nós. 

Conheci diversas pessoas ligadas a nível nacional à Defesa do Ambiente, o dr. José Alho, a 

dra. Conceição Martins, o dr. Soromenho Marques, o dr. Paulo Lemos, o engº Francisco 

Ferreira, o engº Silva Costa e tantos outros, e finalmente privei com o senhor professor 

João Evangelista um natural da Freguesia de A dos Negros do nosso concelho, que embora 

já de idade avançada tinha o entusiasmo de um jovem (faleceu no ano de 2011). 

Com todos eles aprendi imenso, e juntos travámos algumas batalhas que embora não 

tivéssemos conseguido vencer na totalidade como queríamos, apesar de tudo, não 

podemos considerar terem sido totalmente perdidas, porque essas lutas ampliaram o 

número de pessoas que se passaram a interessar por esses gravíssimos problemas, 

relacionados com a defesa ambiental. 

É uma luta que continua e continuará, até que um dia se consiga finalmente que a 

generalidade dos governantes, se predisponha a governar em função dos interesses da 

terra e dos que nela vivem ou dela gostem, em vez do que normalmente nos habituámos a 

ver, que é a realidade de governarem para determinadas clientelas e interesses às vezes 

obscuros, que são colocados à frente dos reais problemas que afligem a Sociedade em 

geral. Não quero com isso dizer que todos os políticos actuem dessa forma, mas 

infelizmente a Democracia tem sido muito prejudicada, porque os bons não conseguem 

suplantar os incapazes e oportunistas. 
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SOBRE MAXIMINO ALVES MARTINS 

Maximino Martins nasceu no dia 2 de março de 1943, no Arelho, freguesia de Santa Maria 

do concelho de Óbidos. 

Com 12 anos de idade ingressou no Seminário do Verbo Divino em Fátima e 
posteriormente no Seminário de Santarém, onde esteve por dois anos. Estudou na Escola 
Industrial e Comercial Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha, onde frequentou e 
terminou o Curso de Aperfeiçoamento do Comércio. 

Foi funcionário da Direcção-Geral do Tesouro nos serviços locais, tendo trabalhado na 
Tesouraria da Fazenda Publica de Óbidos e de Alpiarça. 

Foi ordenado Diácono da Igreja Católica pelo Cardeal Patriarca Dom José Policarpo, na 
Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, no dia 27 de junho de 2004, tendo sido 
colocado nas Paróquias do concelho de Óbidos. 

 

 

Conheça a ligação de Maximino Alves Martins à Lagoa de Óbidos em 
https://memoriaparatodos.pt/portfolio/maximino-alves-martins/ 

 

SOBRE O PROJETO MEMÓRIAS DA LAGOA DE ÓBIDOS 

O projeto Memórias da Lagoa de Óbidos, enquadrado no programa Memória para Todos, 
foi promovido pelo Instituto de História Contemporânea / Centro República (NOVA FCSH) e 
pela associação KEEP, em parceria com o projeto “Centro de Interpretação para a Lagoa de 
Óbidos”, do Orçamento Participativo Portugal (OPP), que, durante a fase de levantamento 
de informação local, identificou saberes, modos de fazer, formas de expressão, lendas e 
episódios que marcaram a história da Lagoa de Óbidos e das suas gentes. 

Este projeto contou com a colaboração das instituições e de todos os cidadãos que 
quiseram partilhar as suas memórias, fotografias, objetos e outros testemunhos da Lagoa 
de Óbidos, património de todos nós. 

 


