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COLABORAÇÃO COM A MAR D’ÁGUA 

 

 

Maximino Alves Martins 

maximinoalvesmartins@gmail.com 

 

 

Deixei algumas coisas, que a vida de serviço aos irmãos na Igreja me não permitiam 

manter, com a entrega que antes fazia, nomeadamente as minhas actividades no que 

concerne à Defesa do Ambiente, mas continuei a fazer uma coisa que na realidade me dá 

muita alegria, refiro-mo à colaboração que desde o início da sua fundação, fui dando à 

Associação Mar d’Água numa actividade que esta Associação levava a efeito junto da Escola 

Josefa de Óbidos, de alguns Jardins de Infância do mesmo Concelho e ainda do Colégio 

Rainha D.Leonor nas Caldas da Rainha. 

Tratava-se de dar a conhecer aos alunos dos 5º e 6º anos, o que tinha sido a Lagoa e que 

para além do trabalho nas próprias Escolas, se prolongava depois numa visita com os 

mesmos alunos, à Lagoa de Óbidos. 

Era um trabalho muito gratificante, o observar a atenção dos alunos, alguns dos quais nem 

conheciam a Lagoa. O entusiasmo com que ouviam falar da bateira, como a mesma era 

construída, dos remos, do pé de cabra, do bartidoiro, dos gadanhos, dos ancinhos, dos 

bivalves, das enguias, dos carangueijos e de toda a riqueza piscícola em geral, das aves da 

Lagoa, as que fazem de lá o seu habitat, mas também das que a visitam ocasionalmente, 

como por exemplo os flamingos, que passaram a ser visitas anuais da Lagoa desde há uns 

anos.  

E depois na visita à Lagoa, o sentir o cheiro da maresia, o descobrir com as crianças as 

conchas das amêijoas, das cadelinhas, dos mexilhões, o encontrar ainda as cascas das 

ostras já quase extintas, e tudo isto no meio do riso e do entusiasmo dessas crianças e das 

suas perguntas interessadas. Com elas, até a Lagoa me pareceu ainda mais bonita. 

Esta colaboração continuou durante alguns anos, com sucessivas turmas dos quintos e 

sextos anos. 

Só tenho que ficar agradecido à Mar d’Água e aos seus principais mentores, a Matilde, a 

Ana Leal e o marido, o Pina, o Luís, o Duarte e outros, por esta possibilidade que me 

deram, de falar daquilo que gosto, neste caso a Lagoa, com quem melhor a pode entender: 

as crianças. 
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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. 

 


