
ÓBIDOS E EBUROBRITTIUM 
Percurso do Ninho da Cegonha 
Sábado,  23 de Outubro de 2004 

1. INTRODUÇÃO 
O CAAL vai voltar a Óbidos e, desta vez, vamos ouvir falar sobre a 
história desta simpática vila, desde a sua “origem” romana, passando 
pelo período em que fez parte do legado das Rainhas de Portugal, até 
aos nossos dias, em que se tornou, por mérito próprio, numa importante 
referência turística. 
De manhã vamos visitar as ruínas de Eburobrittium: 
A actividade inicia-se no parque de estacionamento exterior, a sul, junto 
ao Posto de Turismo. Seguiremos o percurso pedonal do Ninho da 
Cegonha, sinalizado pela Câmara Municipal, que, contornando as 
muralhas, nos conduzirá por entre campos cultivados até às ruínas da 
cidade romana. As ruínas só recentemente foram descobertas, após mais 
de 100 anos de procura. 
No caminho vamos encontrar uma antiga nascente termal, indício de 
que, desde o tempo dos romanos, terá começado aqui a utilização desta 
forma de terapia, cujo desenvolvimento na região se deve à acção da 
Rainha D. Leonor, a cujo património pertencia Óbidos. Após a visita 
iremos merendar num aprazível recanto junto ao rio Arnóia. 
De tarde teremos uma visita guiada a Óbidos e ao seu castelo: 
Vamos então ouvir a história das suas rainhas e deslumbrarmo-nos com 
os monumentos, os aspectos culturais e com as tradições dos seus 
habitantes. A prova da ginja, ao gosto de cada um, não está incluída mas 
será obrigatória no tempo livre dado no final da actividade. 
2. EBUROBRITTIUM  
“Recentes escavações puseram a 
descoberto parte de um edifício roma-
no, sendo possível verificar a perma-
nência deste povo no local durante 
cerca de 500 anos (do séc. I ao séc. 
IV/V). A continuidade dos trabalhos 
permitiu identificar o local como 
sendo Eburobrittium, antiga cidade 
que Plínio  (escritor romano do séc. I)  
identificou, situada entre o Tejo e o Douro e pertencente aos Túrdalos, antigo 
grupo étnico que habitava na Bética a leste do Guadiana, e georeferenciada entre 
Leiria (Collipo) e Lisboa (Olisipo)... Foi identificado o Fórum, que se apresenta 
de acordo com as descrições de Plínio, com 40,4 m de largura por 64,8 m de 
comprimento, obedecendo às proporções de 2/3 perconizadas por Vitrúvio 
(antigo arquitecto romano do séc.I a.c.) para este tipo de edifícios. O Fórum era 
o centro monumental da principal praça pública de uma cidade romana. 
Concentrava os edifícios destinados às principais funções institucionais, 
administrativas e religiosas que, por sua vez, atraíam as principais áreas de 
comércio. Possuía então a basílica (com funções judiciais e administrativas) do 
lado sul, enquanto que os tabernae (com função comercial) se localizavam nos 
lados poente e norte. Sabe-se que parte significativa do Fórum, como do templo 
se encontra debaixo de terra. Foram também encontradas umas termas, tendo já 

sido posto a descoberto o lacónico, com a sua piscina redonda (3,4 m de 
diâmetro interno) possuindo um banco com 0,3 m de largura. Este banco e o 
fundo da piscina eram lajeados a calcário. Para além do Fórum e das termas, 
encontram-se parcialmente escavados mais seis edifícios de habitação e uma 
cloaca (esgoto), que tudo leva a crer que seja uma mina de água.” (1) 
3. ÓBIDOS  
“Situada à beira da estrada que 
liga Peniche a Caldas da 
Rainha, Óbidos surge como um 
burgo medieval por onde o 
tempo parece não ter passado. 
Dentro da extensa muralha que 
percorre a colina, existe uma 
vila de ruas estreitas em calça-
da, casas brancas com barras 
azuis ou amarelas, vasos à 
janela e candeeiros antigos. 

 
Castelo 

Tudo está devidamente preservado, até as antenas de televisão e os cabos de 
telefone foram eliminados, optando-se por cabos subterrâneos, de modo a 
manter a estética medieval. Por entre as casas misturam-se inúmeras igrejas e 
capelas, algumas destruídas com o terramoto de 1755 e restauradas depois. 
De todas, há a realçar a Igreja Matriz de Santa Maria que presta homenagem 
à famosa pintora natural da terra nascida no século XVII -Josefa d'Óbidos. 
No ponto mais alto situa-se o castelo, actuais instalações da pousada. Dizem 
que ao castelo de Óbidos já veio bater o mar em outros tempos. “ (2) 
“A vila de Óbidos guarda séculos de história entre as suas muralhas. Com um 
vasto património de arquitectura religiosa e vestígios histórico-monumentais, 
a vila de reis e rainhas foi, noutros tempos, local de preferência para descanso 
ou refúgio da Corte. 
O ano de 1148 marca a tomada aos mouros de Óbidos, sendo em 1210 doada 
por D. Afonso II à Rainha D. Urraca. O primeiro condado de Óbidos é 
instituído em 1636 e, sete anos mais tarde, D. João IV manda reparar 
novamente as muralhas.” (3) 
“Desde cedo, várias rainhas se apaixonaram por este castelo. Com D. Urraca, 
mulher de D. Afonso II, Óbidos passou a ser considerada "vila das rainhas 
portuguesas" e quando D. Dinis se casou com a rainha Isabel, deu-lhe de 
presente o senhorio de Óbidos, ficando a vila vinculada à Casa das Rainhas 
até ao ano da sua extinção em 1834. Mais tarde, foi a mulher de D. João II, D. 
Leonor, fundadora das Misericórdias, que escolheu Óbidos para retiro 
temporário, depois de lhe ter morrido o único filho que possuía.” (2) 

Agradece-se à Administração da empresa Municipal Óbidos Patrimonium, 
E.M., o acolhimento dado a esta inicitaiva do CAAL. 

CAAL - CLUBE DE ACTIVIDADES DE AR LIVRE 
Organização Não Governamental de Ambiente 

Centro Associativo do Calhau 
Parque Florestal de Monsanto, 1500-045 LISBOA 

21 778 83 72,  96 62952 60 
caal@mail.telepac.pt, www.clubearlivre.org  

Organizadores – José Manuel e Maria Dulce Duarte e Mário Prista 
(1)  vide brochura editada pela Câmara Municipal de Óbidos 
(2) vide www.orelhas.pt (3) vide www.solaresdeportugal.pt

 
Legenda: 1 – Porta da vila ou porta de Nossa Sra. Da Piedade, 2 – Muralhas, 3 – Convento e capela da Sagrada Família, 4 – Chafariz do Poço, 5 – Postigo do 
Arrabalde, 6 – Capela de N. Sra. De Monserrate, 7 – Chafariz dos cavalos, 8 – Caminho do Ninho da Cegonha, 9 – Choupal do Arnóia, 10 – Rio Arnóia, 11 – 
Ninho da cegonha, 12 – Várzeas, Paúl da Cegonha, 13 – Mãe de água quente, 14 – Parque de lazer, 15 – Eburobrittium. 
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Principais monumentos de Óbidos 
Castelo 

Atribui-se ao Castelo de Óbidos origem romana, pro-
vavelmente assente num castro. Foi posteriormente 
fortificação sob o domínio árabe. Depois de conquis-
tado pelos cristãos (1148) foi várias vezes reparado e 
ampliado. No reinado de D. Manuel I, o seu Alcaide 
manda construir um Paço e alterar algumas partes do 
castelo… O Paço sofreu fortes danos com o terramoto 
de 1755. No séc.XX estava em total ruína tendo sido 
recuperado para instalar a Pousada ( a primeira 
pousada do Estado em edifício histórico). 

Porta da Vila 
Entrada principal 
da Vila, é encima-
da pela inscrição - 
«A Virgem Nossa 
Senhora foi conce-
bida sem pecado 
original» - manda-
da colocar pelo Rei 
D. João IV,em agradecimento pela protecção da 
Padroeira aquando da Restauração da Independência 
em 1640. No seu interior encontra-se a capela-oratório 
de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira da Vila, com 
varandim barroco e azulejos azuis e brancos (c.1740-
1750) com motivos alegóricos à Paixão de Cristo, 
representando a Agonia de Jesus no Horto e a Prisão 
de Jesus. 

Rua Direita 
Conhecida com esta 
designação já no séc. XIV, 
transporta-nos da porta da 
Vila até ao Paço dos 
Alcaides. Nos séc. XVI e 
XVII a rua Direita sofreu 
importantes transforma-
ções, ficando ocultados 
alguns dos antigos portais 
góticos das casas. 

 

Igreja de Santa Maria 
Igreja matriz, localizada na 
praça do mesmo nome, é o 
principal templo de 
Óbidos. Embora a tradição 
faça remontar a sua funda-
ção ao período visigótico, 
transformada em mesquita 
no período muçulmano e 
novamente sagrada por 
D.Afonso Henriques logo 
após a conquista da Vila 
em 1148, o facto de se 
encontrar fora da primitiva  

cerca muralhada parece contrariar esta hipótese. Não 
se conhecendo a data exacta da fundação, é um facto 
que o priorado da nova igreja foi entregue a S. 
Teotónio, companheiro de D. Afonso Henriques, 
grande figura da Igreja e prior do poderoso Mosteiro 
de Santa Cruz de Coimbra, que teve o padroado da 
Igreja de Santa Maria até D. João III o ter doado a sua 
mulher, a rainha D. Catarina de Áustria. Foi também 
sede de uma colegiada (comunidade formada por prior 
e oito beneficiados), suprimida pela legislação liberal 
em meados do século XIX. 
O templo medieval foi profundamente reformado pela 
rainha D. Leonor em finais do século XV, arrastando-
se as obras pelo primeiro quartel do século XVI. Data 
desta campanha a torre sineira adossada à fachada e 
coberta por coruchéu piramidal oitavado. Atingida 
certamente pelo terramoto de 1535, cerca de 1570 
ameaçava ruína, pelo que é imediatamente pensada a 
sua completa reconstrução. 
Assim, no dia 15 de Agosto de 1571, dia da Assunção 
de Nossa Senhora, foi lançada a primeira pedra da 
nova igreja, com procissão e grande aparato religioso, 
prosseguindo as obras sob a protecção da rainha D. 

Catarina e do Prior D. Rodrigo Sanches, clérigo 
espanhol, esmoler-mor da rainha e figura de grande 
prestígio na corte de Carlos V. 
Desta campanha resulta a sua configuração actual, 
com provável risco do arquitecto régio António 
Rodrigues. Cerca de um século depois, sofre novas 
obras de beneficiação que redecora a igreja através 
de um programa artístico de gosto barroco – tecto, 
azulejos e telas das naves. 
No exterior destaca-se o belíssimo portal maneirista 
encimado pela imagem de Nossa Sra da Assunção, 
orago da paróquia, composição muito restaurada... 
O interior, de três naves separadas por quatro tra-
mos de arcos assentes em colunas toscanas, reflecte 
na sua riquíssima decoração a importância política 
e económica de Óbidos ao longo dos séculos XVI e 
XVII. As naves são cobertas por  tectos decorados 
por pinturas polícromas com motivos de brutesco(1), 
datadas de 1676, apresentando a nave central uma 
composição alusiva à padroeira. As paredes estão 
revestidas integralmente por azulejos azuis e bran-
cos do período barroco inicial, de cerca de 1680-
1690, de largas composições ornamentais com 
folhagens inspiradas nas composições de brutesco 
de tectos como os da própria igreja, que emolduram 
telas de temática religiosa. As faces das empenas 
dos arcos da nave central são preenchidas por telas 
representando os Evangelistas e Profetas, correndo 
sobre elas um friso com telas alusivas à vida da 
Virgem. 
A cabeceira da igreja encontra-se num plano 
elevado em relação às naves, ficando separada 
destas por uma teia de pau santo. Na capela-mor, 
revestida por azulejos azuis e amarelos de tipo 
“tapete”, admira-se o retábulo de talha maneirista 
com pinturas representando cenas da Vida da 
Virgem, obra do pintor João da Costa de cerca de 
1620-1622. No altar colateral do lado da Epístola, 
dedicado a Santa Catarina de Alexandria, cinco 
telas de Josefa D'Óbidos, datadas de 1661, as 
laterais representando Santa Catarina a discutir 
com os Doutores e a Destruição da Roda do 
Martírio, e as superiores, o Casamento Místico de 
Santa Catarina e nos lados Santa Teresa de Ávila e 
São Francisco...Junto a este altar, o túmulo 
renascentista de D. João de Noronha "o Moço", 
alcaide-mor de Óbidos, e de sua mulher D. Isabel 
de Sousa, obra executada em pedra Ançã, datável 
dos anos de 1529-1532 e atribuído a João de Ruão. 
O grupo escultórico central - Nossa Senhora da 
Piedade, São João e a Madalena - está atribuído a 
Nicolau Chanterenne e terá pertencido ao antigo 
retábulo pétreo da capela-mor da igreja (1518-
1519).   
No sub-coro, pode admirar-se a Capela de São 
Lourenço, da família Aboim, instituída cerca de 
1367 pelo alcaide-mor de Óbidos Rui Nunes de 
Aboim, com retábulo do padroeiro. Destaque para o 
tríptico da sacristia, obra de Diogo Teixeira datável 
de finais do século XVI representando nas tábuas 
laterais São Francisco e Santo António .  
Destaque ainda, no amplo coro-alto, para o cadeiral 
da colegiada, de madeira de carvalho de cor 
natural, datável das primeiras décadas do século 
XVII, e para o magnífico orgão da segunda metade 
do século XVIII. 

Igreja de São Tiago 
Mandada construir 
por D. Sancho I, 
em 1186, possuía 
originalmente três 
naves com a entra-
da principal virada 
a poente, comuni- 
cando assim directamente com o interior do castelo. 
Era a igreja de uso da Família Real aquando das 
suas estadas em Óbidos, sendo enriquecida ao 
longo dos séculos com numerosas obras de arte, de 
que se destacava a Galeria da Rainha, obra de talha 

gótica. A igreja foi totalmente destruída pelo 
terramoto de 1755 e reconstruída em 1772. 

Igreja de São Pedro 
De fundação Medieval, da 
sua construção inicial 
conserva apenas os vestí-
gios do antigo portal 
gótico na fachada. Foi 
reformada na segunda 
metade do século XVI, 
como outras igrejas da 
Vila, de que subsistem o 
portal principal classici-
zante, a capela baptismal  
à entrada do lado do Evangelho, coberta por pequena 
cúpula reticulada assente sobre trompas concheadas, 
e a escada helicoidal da torre sineira. Muito afectada 
pelo terramoto de 1755, destaca-se no seu interior, 
de nave única, o magnífico retábulo barroco de talha 
dourada do período joanino... Nesta igreja foi 
sepultada a pintora Josefa de Óbidos (1630-1684) ... 

Igreja da Misericórdia 
Antiga Capela do Espírito 
Santo, aqui foi fundada 
pela Rainha D. Leonor a 
Santa Casa da Misericór-
dia de Óbidos, segundo a 
tradição, ainda em 1498. A 
igreja sofreu várias refor-
mas, sobretudo a partir de 
finais do século XVI, quan-
do é reedificada. No 
exterior destaca-se o portal 
de arrojada composição, 
rematado por um nicho com uma imagem da Virgem 
com o Menino de cerâmica vidrada e pintada, de 
provável produção lisboeta dos anos de 1665 a 1680. 

Aqueduto 

 
Mandado construir pela Rainha D. Catarina de 
Áustria, mulher de D. João III, tem 3 km de compri-
mento. A Rainha custeou integralmente a sua 
construção, recebendo em troca a várzea, que passou 
a ser conhecida como Várzea da Rainha. 

Santuário do Senhor Jesus da Pedra 
Fora de Portas, na 
estrada para as 
Caldas da Rainha, 
ergue-se o Santuá-
rio do Senhor da 
Pedra, templo 
inaugurado em 
1747. O risco da 
obra é de autoria do Arq. Capitão Rodrigo Franco 
(da Mitra Patriarcal) e tem a particularidade de 
articular um volume cilíndrico (exterior) com um 
polígono hexagonal (interior), em planta centrada à 
qual se anexam três corpos (dois correspondentes às 
torres e outro que corresponde à sacristia). No seu 
programa de simetrias destaca-se o jogo de janelas 
invertidas. O seu interior apresenta três capelas: a 
capela-mor dedicada ao Calvário, com uma tela de 
André Gonçalves, e as capelas laterais dedicadas a 
N. S. da Conceição e à Morte de São José, com telas 
de José da Costa Negreiros.  
 

(1) Brutesco – representação artística de coisas brutas ou 
agrestes, como aimais, plantas, rochas, etc. 

Informações extraídas de www.cm-obidos.pt 
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