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Óbidos
Het middeleeuwse stadje Óbidos is een van de meest pittoreske en best bewaarde vestigingsstadjes van
Portugal.
Óbidos ligt voldoende dicht bij de hoofdstad, boven op een berg vlak bij de Atlantische kust en was ooit van
strategisch belang voor de verdediging van het grondgebied. Het werd al bevolkt voordat de Romeinen het Iberisch
Schiereiland innamen en kende een nog grotere bloei vanaf het moment dat het werd uitgekozen door de koninklijke
familie. Toen koning D. Dinis het stadje in de 13e eeuw aan zijn vrouw, D. Isabel, schonk werd Óbidos de stad van de
koninginnen van Portugal, die verschillende dynastieën lang het stadje hebben verfraaid en verrijkt. Dit is ook een van
de belangrijkste redenen waarom er zoveel kerken in dit kleine stadje zijn te vinden.
Binnen de stadsmuren bevindt zich een goed bewaard kasteel tussen een labyrint van smalle straatjes en charmante
witte huisjes. Tussen de portieken in Manuelijnse stijl, de met bloemen versierde ramen en de kleine pleintjes, vindt u
verschillende bezienswaardigheden, goede voorbeelden van de religieuze en civiele architectuur uit de gouden tijden
van het stadje.
De kerken Igreja Matriz de Santa Maria, Igreja da Misericórdia, Igreja de São Pedro, de “Pelourinho”
(schandpaal) en buiten de stadsmuren het aquaduct en het heiligdom Santuário do Sr. Jesus da Pedra, met een rond
grondplan, zijn enkele van de monumenten die een uitgebreid bezoek waard zijn. Zoals ook het Museu Municipal de
Óbidos, waar u de werken van Josefa de Óbidos kunt bewonderen. Deze beroemde schilderes uit de 17e eeuw was
een vrouw met een eigenzinnige artistieke houding die ongewoon was voor haar tijd. Haar schilderijen tonen de
invloed van grote 17e-eeuwse meesters zoals de Spaanse schilders Zurbarán en Francisco de Herrera, of de
Portugezen André Reinoso en Baltazar Gomes Figueira, haar vader.
U kunt Óbidos het hele jaar door bezoeken. De liefdesverhalen die hier worden verteld en de middeleeuwse sfeer
maken dit stadje geschikt voor een romantisch of gewoon een rustig weekend. Als u een nacht doorbrengt in het
kasteel, zal uw verblijf zeker perfect zijn.
Een van de bekendste gerechten uit de lokale gastronomie is de “caldeirada de peixe da Lagoa de Óbidos”
(visstoofpotje) dat nog beter smaakt als u er een wijn uit de Oeste-wijnstreek bij drinkt. Een andere attractie is de
beroemde kersenlikeur, de “Ginjinha de Óbidos”. U kunt dit drankje op verschillende plaatsen proeven, bij voorkeur in
een bekertje van chocolade.
Heel het jaar rond vinden er evenementen plaats die dit kleine stadje opvrolijken. De meest bekende zijn ongetwijfeld
het Festival Internacional do Chocolate (chocoladefestival), de Mercado Medieval (middeleeuwse markt) en de
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Kerstmarkt, waarbij het stadje wordt omgetoverd in een grote kerststal. Andere belangrijke evenementen zijn
de Temporada de Música Clássica Barroca (barokmuziek), de Temporada de Cravo (klavecimbel) en het
“Festival de Ópera” (operafestival) die een speciale sfeer aan Óbidos geven. Er zijn in de warme zomermaanden ook
allerlei openluchtspektakels.
In de buurt van Óbidos is er het grote zandstrand van Praia d’El Rey, waar golfliefhebbers hun sport kunnen
uitoefenen op een golfbaan met uitzicht over de Atlantische Oceaan. Na het passeren van de stad Caldas da Rainha,
waarvan de geschiedenis ook nauw is verbonden met de koninginnen van Portugal, komt u bij het strand van Foz do
Arelho, dat de lagune Lagoa de Óbidos met de zee verbindt. Een uitstekende plaats voor een heerlijke lunch met
zeevruchten en verse vis of om te genieten van een prachtige zonsondergang boven de zee.
Niet te missen
> Op de stadsmuren lopen
> Een “Ginjinha” drinken in een bekertje van chocolade

NUTTIGE INFORMATIE
Posto de Turismo (toeristenbureau)
Telefone: 262 959 231
E-mail: posto.turismo@cm-obidos.pt
Het bureau bevindt zich aan de ingang van het stadje. In de zomermaanden zijn er twee rondleidingen per dag in het
Portugees en het Engels. De rondleiding duurt een uur.
Raadpleeg voor meer informatie over Óbidos en omstreken:
www.obidos.pt
www.rt-oeste.pt

HEENREIS
Wie met de auto reist kan bij aankomst in Óbidos parkeren op de parkeerplaats buiten het historisch centrum.
Vanaf Lissabon
Óbidos ligt op ongeveer 80 km van Lissabon en is met de auto te bereiken via de A8 richting Leiria, afrit 15.
Vanaf Santarém
Volg de A15
Vanaf Porto
Volg de A1 tot Leiria, waar u de A15 neemt.
Rodoviária do Tejo heeft een vaste busverbinding naar Óbidos. U kunt de dienstregeling en de verschillende
stopplaatsen raadplegen op www.rodotejo.pt
Er is ook een treinstation in Óbidos, maar dat bevindt zich buiten de stadsmuren, op 10 a 15 minuten wandelen van
de heuvel met het kasteel. U kunt natuurlijk ook een taxi nemen. U kunt de dienstregeling raadplegen op www.cp.pt,
waar u de Regionale of Interregionale verbindingen moet zoeken.
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