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A Comunidade Intermunicipal do 

Oeste lançou, em 2013, o projec-

to Oeste Sagrado, uma iniciativa 

intermunicipal, que abrange geogra-

ficamente uma área de 2219 Km2, 

respeitante aos 12 municípios da 

região e que visa elencar os vários 

templos religiosos do Oeste.

A Rota do Sagrado tem por base a 

inventariação e divulgação das Igre-

jas, existentes em cada concelho do 

Oeste e pretende ser um instrumen-

to potencial para o desenvolvimento 

turístico da Região, para a dinami-

zação da base económica local e 

afirmação da identidade regional. 

Com a divulgação do vasto patrimó-

nio religioso da região, pretende-se 

sensibilizar as populações para 

este legado histórico, procuran-

do-se que as igrejas inventariadas 

sejam reconhecidas como herança 

cultural dos oestinos. Ao longo dos 

últimos anos, vários municípios da 

região têm vindo a acrescentar a 

lista dos templos religiosos num 

território que se pode orgulhar de 

ter o primeiro santuário mariano 

da Península Ibérica. Foi no Sítio da 

Nazaré que se deu o milagre de D. 

Fuas Roupinho, uma das mais belas 

lendas do imaginário português, 

e que deu origem à construção do 

santuário em 1377, por forma a al-

bergar os fiéis que ali se deslocavam 

para venerar a virgem. Curiosamen-

te, ali bem perto, em São Gião, há 

outra “pérola” do turismo religioso: 

uma igreja visigótica, que está a 

receber obras de manutenção e que 

poderá receber público em breve.

No Oeste há imensas igrejas e 

templos religiosos que merecem 

uma visita, mas neste roteiro Óbidos 

é uma paragem incontornável. A 

Igreja Matriz de Santa Maria, que 

se encontra edificada no Largo 

da Praça, é apontada como uma 

construção visigótica do século VIII, 

transformada em mesquita no tem-

po dos mouros e restituída ao culto 

cristão, após a reconquista.

Nesta rota pelo património religio-

so do Oeste não pode deixar de 

conhecer (se é que não conhece já...) 

a Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, 

nas Caldas, cuja obra foi terminada 

em 1510, ou em Alcobaça, onde se 

mantém, imponente, o Mosteiro de 

Santa Maria de Alcobaça, inscrito na 

lista da Unesco do património mun-

dial desde 1989, e que acompanhou 

a nacionalidade praticamente desde 

a fundação do país. ◗

Joaquim Paulo

joaquim.paulo@gazetadascaldas.pt

O difícil é escolher. Quem pro-

cure património, cultura, golfe, 

surf, praias ou enoturismo tem 

muito por explorar no Oes-

te, uma região banhada pelo 

Atlântico, com séculos de histó-

ria e um potencial turístico tão 

grande como as ondas gigan-

tes da Nazaré, que se tornaram 

num autêntico chamariz de tu-

ristas na última década e criou 

um produto turístico comple-

mentar ao surf em Peniche, às 

praias da lagoa de Óbidos ou 

São Martinho do Porto, ao gol-

fe em Óbidos ou ao património 

histórico e edificado de locali-

dades como Alcobaça, Óbidos 

e Caldas. O difícil é escolher.

O Oeste é, também, um dos 

territórios agrícolas mais im-

portantes do país. Aqui se 

produz a Pera Rocha e a Maçã 

de Alcobaça, produtos de ele-

vado valor acrescentado para 

a economia nacional. Mas 

também se produz vinho de 

elevada qualidade em quintas 

nos concelhos do Bombarral, 

Lourinhã, Cadaval, Óbidos, 

Arruda dos Vinhos, Alenquer 

ou Sobral de Monte Agraço 

que fazem questão de parti-

lhar os segredos da produção 

vinícola com os turistas. 

O difícil é, mesmo, escolher, 

pois aqui se elaboram alguns 

Turismo religioso

Rota do Sagrado valoriza templos religiosos da região

Santuário de Nossa 
Senhora da Nazaré

O primeiro santuário mariano da Penín-
sula Ibérica foi construído no Sítio, em 

1377, devido à grande afluência de fiéis ao 
local na sequência do milagre de D. Fuas 
Roupinho (1182). Perdeu importância de-

pois do milagre de Fátima, mas ainda hoje 
é local de grandes romarias. Coordenadas 

GPS: 39° 36’ 20’’ N, 9° 04’ 36’’ O

Rota do Sagrado valoriza templos religiosos da região

Santuário de Nossa 

Convite para (Re)descobrir o 
Oeste em tempos de pandemia
Pensa que conhece tudo sobre o Oeste? Por todas as razões que são conhecidas, 2020 será o ano do aumento de procura 
do turismo interno e, por isso, a Gazeta das Caldas apresenta, com esta edição, um roteiro turístico do Oeste, que convida 
os oestinos (e não só) a desfrutar do melhor que o Oeste tem para dar em termos turísticos e de lazer. Vai uma viagem?

dos vinhos e aguardentes mais 

premiadas a nível internacional.

O Oeste——≠ é, também, so-

bejamente conhecido pela gas-

tronomia e pela... doçaria. O 

pecado da gula vem desde os 

tempos em que os monges de 

Cister se instalaram neste terri-

tório. Quem resiste a um doce 

tradicional de Alcobaça, como 

o pão-de-ló ou a cornucópia. 

E se o momento for acompa-

nhado por uma ginjinha de 

Óbidos ou uma ginja M.S.R. 

de Alcobaça tanto melhor. Mas 

se optar por uma cavaca das 

Caldas, certamente não fica-

rá desiludido. Também neste 

caso, o difícil é escolher. Porque 

no Oeste, mesmo com tantos 

séculos de história, há sempre 

algo de novo para desfrutar. O 

leitor pode até pensar que co-

nhece tudo sobre a região, mas 

vamos procurar, nas próximas 

páginas, provar-lhe o contrário.

Com este suplemento, a Gazeta 

das Caldas convida os oestinos 

a aproveitar as próximas férias 

“cá dentro”, procurando dar, 

assim, um impulso à economia 

local e regional e provando a 

quem nos pode visitar que a 

Oeste há sempre espaço para 

surpresas. E para uma férias 

retemperadoras. Vai uma apos-

ta? ◗
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Peso da história na tradição do Oeste 
O património edificado na região tem sido alvo de interesse ao longo de muitos séculos. Há monumentos que valem, sem dúvida, uma visita e diversos 
parques públicos que fazem as delícias das famílias ou daqueles que apenas procuram um momento do dia para relaxar e fazer um passeio

Iniciemos esta viagem pelo 

património do Oeste por Alco-

baça, onde subsiste o monu-

mento cisterciense mais bem 

preservado da Europa e onde 

se encontra a maior igreja do 

país, a do Mosteiro, com mais 

de 100 metros de altura. Por 

ali passaram os monges da 

Ordem de Cister, mas tam-

bém reis e rainhas, com his-

tórias de amor que ainda hoje 

dão que falar, como o trágico 

romance de Pedro e Inês. Mas 

se quiser conhecer a vida des-

te casal romântico, dê um sal-

to à Serra del’Rei, no concelho 

de Peniche. De volta ao Mos-

teiro de Santa Maria de Alcoba-

ça, este foi inscrito na lista do 

Património Mundial da UNES-

CO em 1989 e eleito uma das 

7 Maravilhas em 2007. É ponto 

de paragem obrigatório e faz 

parte de um dos mais antigos 

circuitos turísticos do país, 

que compreendia a passagem 

pelo Santuário de Nossa Se-

nhora da Nazaré, no Sítio, e a 

vila de Óbidos, outro ponto de 

visita obrigatório desta região, 

com um castelo imponente 

que também é uma das 7 Ma-

ravilhas de Portugal. Apesar 

do excelente estado de con-

servação do edificado, que 

lhe permitiu integrar o lote 

das 11 melhores localidades 

muralhadas a nível mundial 

em 2015, Óbidos não vive, 

apenas, do seu passado. Nas 

últimas décadas, efectuar-se 

diversos investimentos no 

golfe, tornando aquele con-

celho uma referência no turis-

mo. Após uma visita à Lagoa 

de Óbidos, partimos rumo 

às Caldas da Rainha, onde se 

pode caminhar pelo Parque 

D. Carlos I,  jardim público, 

situado perto do hospital ter-

mal e da mata. Segue-se uma 

visita aos museus desta cida-

de que integra, desde 2019, a 

Rede de Cidades Criativas da 

UNESCO. Podem ser visitados 

o Centro de Artes - que inte-

gra vários ateliers-museus de 

escultura - o Museu Malhoa, 

da Cêrmâmica, do Hospital e 

das Caldas, sem esquecer o 

espaço museológico dedica-

do ao Ciclismo. Até há pouco 

tempo, antes desta pandemia 

que mudou as nossas vidas, 

era possível... desfrutar da 

Praça da Fruta, um dos íco-

nes da cidade, o mais antigo 

mercado diário do país e que é 

também um verdadeiro postal 

ilustrado. Para já, a Praça con-

tinua no pavilhão da Expoeste, 

mas em breve voltará à Praça 

da República.Voltando a afinar 

a bússola, tenha ainda tempo 

para, por exemplo, visitar o 

Forte de Peniche que agora 

acolhe o Museu da Resistência 

e Liberdade. Não se vai arre-

pender. J.P./N.N. Visita às Caldas obriga a conhecer o Parque D. Carlos I
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O turismo gastronómico está a 

ganhar cada vez mais adeptos na 

região e não é difícil perceber por-

quê. Há públicos interessados em 

conhecer novos sabores e paladares 

e, ao mesmo tempo, desfrutar de 

bons momentos em família ou com 

amigos. Com a mesa recheada, o 

ambiente é ainda mais composto.

No Oeste há diversas oportunidades 

de desfrutar deste turismo. Desde 

logo, como já foi sublinhado neste 

roteiro, com as “Rotas da Vinha e 

do Vinho”, que apresentam várias 

possibilidade de visita a quintas da 

região, onde é possível fazer uma 

prova de vinhos e ficar a conhecer 

como se produzem esses verdadei-

ros néctares dos deuses, que agora 

estão à disposição de todos.

Na região tem sido, ainda, possível 

beneficiar a contento de diversos 

festivais e mostras que pretendem 

valorizar pratos típicos e a tradição 

da cozinha que por aqui se faz ao 

longo de muitos séculos. 

Um dos eventos mais reconhecidos 

no Oeste é a Mostra Internacional 

de Doces & Licores Conventuais 

de Alcobaça, que todos os anos 

leva milhares de pessoas a espaços 

do Mosteiro, para saborearem as 

iguarias que os monges e as monjas 

da Ordem de Cister nos deixaram de 

herança desde há vários séculos.

Mesmo sabendo que vivemos um 

período em que muitos destes 

certames terão de ser adiados ou, 

pelo menos, reconfigurados, devido 

à pandemia, convém sublinhar que 

iniciativas como o Mês da Gastro-

nomia em Arruda dos Vinhos, um 

concelho que tornou célebre um 

bacalhau assado muito especial, 

são de grande relevância para uma 

“comunidade” que procura apreciar 

comida de qualidade num contexto 

de festa e boa disposição.

Muito antigos e de grande impacto 

são o Festival do Vinho Português 

e a Feira nacional da Pera Rocha, 

no Bombarral, que valorizam dois 

produtos tradicionais da região, 

enquanto o Sobral de Monte Agraço 

coloca todas as fichas da promoção 

gastronómica nas Tasquinhas, outro 

evento bastante popular e variado.

Por norma, em Agosto, ninguém 

quer faltar ao Festival Sabores do 

Mar de Peniche, sendo que o peixe 

também é o rei em certames como a 

Quinzena Gastronómica do Carapau 

do ecoMAR, levada a efeito por 

Lourinhã e Torres Vedras. ◗

Pratos típicos 
do Oeste levam 
sabores do mar e 
da terra à mesa
Os aficcionados da gastronomia têm boas razões para olhar 
para o Oeste e apreciar muitas das iguarias que aqui se con-
feccionam. Com uma costa Atlântica com dois dos portos de 
pesca mais importantes do país (Peniche e Nazaré), não podem 
faltar os pratos de peixe, sobretudo as caldeiradas. Mas os 
sabores da terra também se encontram com facilidade, como 
no tradicional frango na púcara. Isto sem falar da doçaria...

Por ser um dos territórios 

agrícolas mais importantes 

do país, onde se produz a 

Pera Rocha e a Maçã de Al-

cobaça, produtos de elevado 

valor acrescentado para a 

economia nacional, mas tam-

bém por ter dois dos portos 

de pesca mais importantes da 

nossa costa, como Peniche e 

Nazaré, o Oeste é um verda-

deiro paraíso para os amantes 

da boa gastronomia.

Como se isso não bastasse, 

também aqui se produz vi-

nho de elevada qualidade 

em quintas nos concelhos 

do Bombarral, Lourinhã, Ca-

daval, Óbidos, Arruda dos 

Vinhos, Alenquer, Sobral de 

Monte Agraço ou Alcobaça. 

Espaços que, além disso, fa-

zem questão de partilhar os 

segredos da produção viníco-

la com os turistas... O difícil é, 

mesmo, escolher, pois aqui se 

elaboram alguns dos vinhos e 

aguardentes mais premiadas 

a nível internacional.

No que respeita à gastrono-

mia, o Oeste tem centenas 

de bons restaurantes, que 

apostam no peixe acabado 

de pescar e em produtos fres-

cos. Torna-se, por isso, difícil 

recomendar um restaurante 

em particular, sendo mais 

prudente destacar alguns dos 

pratos, que levam os sabores 

do mar e da terra à mesa.

Neste “menú”, será incontorná-

vel saborear uma boa caldeira-

da à pescador ou as enguias e 

amêijoas de sabor tão refinado 

da Lagoa de Óbidos. Mas, se 

procura algo verdadeiramente 

típico, guarde um espaço no 

estômago para o famoso Fran-

go na Púcara de Alcobaça, que 

ainda hoje se podem encon-

trar nalguns restaurantes da 

cidade. Ou, já agora, um peixe 

seco da Nazaré...

E OS DOCES?

Para regar qualquer refeição 

tem os incríveis vinhos desta 

região, mas o Oeste é, tam-

bém, sobejamente conhecido 

pela... doçaria. O pecado da 

gula vem desde os tempos 

em que os monges de Cister 

se instalaram neste território 

e é também por isso que em 

Alcobaça, em Novembro, rea-

liza-se todos os anos um dos 

mais importantes festivais de 

doces conventuais. E perce-

be-se porquê. Quem é capaz 

de resistir a uma cornucópia?

E se optar por uma célebre 

cavaca das Caldas, certa-

mente não ficará desiludido, 

tal como se escolher o reno-

mado pastel de feijão de Tor-

res Vedras ou um “amigo” de 

Peniche? Isto sem mencionar 

o antiquíssimo pão de ló de 

Alfeizerão, que mantém a tra-

dição viva.

Também neste caso, o difícil 

é escolher. Porque no Oeste, 

mesmo com tantos anos de 

história, há muito de novo 

para desfrutar. Se o momen-

to for acompanhado por uma 

ginjinha de Óbidos ou uma 

ginja M.S.R. de Alcobaça tan-

to melhor. ◗ J.P.

Frango na púcara é um dos pratos típicos do Oeste e ainda pode ser encontrado nalguns restaurantes em Alcobaça

Turismo gastronómico

Festivais e mostras valorizam produtos tradicionais

Mosteiro de Santa Maria 
de Alcobaça

Todos os anos, em Novembro, Alcobaça 
recebe a Mostra Internacional de Doces & 
Licores Conventuais de Alcobaça, um dos 
maiores eventos do país ao nível da doçar-

ia. Naquele monumento, os visitantes 
podem encontrar verdadeiros pecados da 

gula. Coordenadas GPS: N 39 32.916’ 
W 008 58.815’  

Festivais e mostras valorizam produtos tradicionais

Mosteiro de Santa Maria 
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Isaque Vicente

ivicente@gazetadascaldas.pt

O Oeste é um território onde 

a diversidade é uma riqueza. 

Essa diversidade pode ser sa-

boreada também nos vinhos, 

diferentes consoante a zona de 

onde são originários. Se a zona 

do Bombarral e do Cadaval se 

afirmou pelos vinhos brancos, 

leves e frutados, a da Lourinhã 

ficou famosa pela sua aguar-

dente. Ainda assim, é interes-

sante perceber a diversidade 

de vinhos que se pode provar 

no Oeste. Há Pinot Noir, há 

colheitas tardias de elevada 

qualidade, há espumantes, há 

aguardentes e até, se quiser-

mos entrar por aí, gins. A Rota 

da Vinha e do Vinho do Oeste 

está dividida em três percur-

sos, o das Linhas de Torres, o 

de Óbidos e o das Quintas de 

Alenquer.

“No Circuito das Linhas de Tor-

res existem várias quintas e 

adegas de portas abertas para 

partilhar com os visitantes os 

segredos e sabores dos seus 

vinhos: Quinta de S. Sebastião, 

Adega Cooperativa de São Ma-

mede da Ventosa, Adega Mãe, 

Quinta da Almiara, Quinta Cer-

rado da Porta. Aproveite para 

visitar também os castelos e 

fortalezas das Linhas de Torres, 

que tiveram um papel determi-

nante na defesa do território 

nacional contra as investidas 

dos exércitos de Napoleão”, su-

gere o Turismo do Centro. 

Já em Óbidos, o percurso 

“abrange a Companhia Agríco-

la Sanguinhal (proprietária da 

Quinta do Sanguinhal, Quinta 

das Cerejeiras e Quinta de S. 

Francisco), Casa Agrícola Nico-

lau, Quinta do Gradil, Vale Zias, 

Vinhos Cortém, Quinta dos 

Capuchos, mas no caminho há 

vilas e cidades com 

muitas razões para fa-

zer uma paragem mais demo-

rada, por exemplo para visitar 

os monumentos de Óbidos ou 

comprar cerâmica nas Caldas”. 

Em relação às quintas de Alen-

quer, a mesma fonte sugere 

que o melhor é começar mes-

mo no Museu do Vinho de Alen-

quer e depois prosseguir para

“locais como a Quinta da Cho-

capalha, Quintas da Vassala e 

Vala Nova, Quinta do Monte 

d’Oiro, Quinta do Pinto, Socie-

dade Agrícola Quinta do Garri-

do, Casa Santos Lima. Os sola-

res desta zona são igualmente 

pontos de paragem obrigató-

ria, com um vasto património 

para descobrir”.

Faltará, apenas, dizer que no 

Oeste muito mais há para des-

frutar em termos de vinhos, 

numa zona que tem merecido 

destaque com centenas de 

medalhas em diversos concur-

sos nacionais e internacionais. 

E em Alcobaça, além de bons 

vinhos locais, há também um 

Museu do Vinho com um vasto 

espólio para descobrir... 

Pub.

vilas e cidades com 

muitas razões para fa-

zer uma paragem mais demo-

do, Casa Santos Lima. Os sola-

res desta zona são igualmente 

pontos de paragem obrigató-

Uma rota pelas vinhas 
e pelos vinhos do Oeste
Os vinhos do Oeste têm recolhido prémios por todo mundo. A diversidade do território é uma riqueza que 
permite diferentes vinhos, uma aguardente única no país e até, mais recentemente, espumantes. Entre 
nesta rota que atravessa a região, desde Alcobaça, passando por Caldas, Bombarral e Óbidos e 
  culminando mais a sul, com referências históricas em Torres Vedras ou Alenquer. Vai um brinde?
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Um costa tão extensa e tão diversa 

apresenta uma multiplicidade 

de alternativas para aqueles que 

pretendem desfrutar de actividade 

ligadas ao recreio náutico.

No Oeste, foi criada uma Estação 

Náutica, projecto com o qual se 

pretende agregar um conjunto 

de entidades locais e regionais 

identificadas com um território, 

envolvendo as administrações lo-

cais, entidades regionais e locais de 

turismo, clubes náuticos, marinas e 

portos de recreio, operadores ma-

rítimo-turísticos, estabelecimentos 

hoteleiros e de restauração, entre 

outros, devidamente organizados 

em rede e seguindo um protocolo 

de acção por todos validado.

A Estação Náutica do Oeste consti-

tui, assim, “uma plataforma de inte-

ração com o objetivo de promover a 

cooperação num determinado Terri-

tório entre municípios, as empresas 

de serviços náuticos e as empresas 

turísticas, entre o sector público e o 

sector privado”.

No Oeste, torna-se verdadeiramen-

te obrigatório olhar para o recreio 

náutico como um dos pontos altos 

do turismo. Os passeios de barco de 

recreio, as visitas aos golfinhos ou 

actividades ligadas ao mergulho são 

outras propostas relevantes e que 

merecem um olhar atento.

E no que respeita aos desportos 

de mar, mais uma vez, o difícil é 

escolher. Afinal, neste território há 

de tudo um pouco: ondas pequenas, 

ondas grandes e até ondas gigan-

tes, pelo que a prática do surf e 

bodyboard têm aqui um verdadeiro 

habitat natural...

Por falar em habitat natural, é 

incontornável visitar o famoso e 

único Arquipélago das Berlengas, 

que pode ser acedido de barco, ape-

nas a algumas milhas de Peniche, 

onde pode fazer praia, mergulho e 

desfrutar de tudo o que o turismo 

de natureza lhe pode oferecer num 

ambiente marinho de grande beleza 

e história. Aliás, basta pensar que 

já desde o século XV que D. Afonso 

V pretendia que este conjunto de 

ilhéus fosse uma área protegida, 

sendo mais tarde, declarada como 

Reserva Natural da Biosfera, pela 

UNESCO. Diariamente, cerca de 350 

pessoas, podem visitar a ilha e os 

acessos são unicamente marítimos 

ou aéreos. Além da praia, visite o 

Farol Duque de Bragança e, claro, o 

mítico Forte de São João Baptista. 

Desde que o havaiano Garrett 

McNamara descobriu a Praia 

do Norte, no Sítio da Naza-

ré, esta região nunca mais 

foi a mesma. Todos os anos, 

milhares de amantes do surf 

de ondas gigantes acorrem à 

Nazaré para assistir ao espe-

táculo e aproveitam para des-

cobrir toda a costa oestina, 

que tem propostas para todos 

os gostos.

Ali bem perto, Peniche é outro 

concelho de forte identidade. 

Tal como a Nazaré, ali reside 

uma grande tradição pisca-

tória e um conjunto de praias 

de tirar a respiração. Mas é 

sobretudo no surf e nos des-

portos de mar que Peniche 

se tem vindo a destacar e, de 

resto, a afirmar como a “capi-

tal da onda”. 

Uma ida ao Arquipélago das 

Berlengas é uma mais-valia 

para qualquer roteiro que se 

pense fazer nesta região. E 

se conseguir fazer uma ativi-

dade de mergulho naquelas 

águas tão carregadas de azul 

do imenso Oceano Atlântico 

ainda melhor.

Aliás, toda esta costa mere-

ce um olhar atento, pela sua 

multiplicidade de oferta e be-

leza única.

Desde as praias de mais difí-

cil acesso no concelho de Al-

cobaça, passando pelas mais 

frequentadas, Nazaré e São 

Martinho do Porto (esta um 

verdadeiro paraíso para as 

famílias), passando pela La-

goa de Óbidos, até Peniche e 

Torres Vedras, todo este ter-

ritório beneficia de estâncias 

balneares que são reconheci-

das a nível internacional. J.P.

Turismo náutico

Atlântico proporciona várias actividades de recreio

Porto de Abrigo Sazonal 
da Ilha da Berlenga

Com funcionamento entre Maio e Outubro, 
este porto de abrigo sazonal recebe, anual-
mente, os visitantes à reserva natural das 
Berlengas, situada a escassas milhas do 

cabo Carvoeiro, e constituída por três gru-
pos de ilhéus que formam o arquipélago: a 
Berlenga Grande e Forcadas. Coordenadas 

GPS: 39° 24’ 55” N 9° 30’ 34” O

Atlântico proporciona várias actividades de recreio

Porto de Abrigo Sazonal 

Pub.

Praias de perder de vista 
e também a respiração
A beleza da costa oestina não deixa ninguém indiferente. Há propostas para todos os gostos e cabe 
ao leitor fazer uma escolha, estender a toalha e aproveitar este segmento do turismo sol e mar
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Turismo termal é marca distintiva
Caldas da Rainha é conhecida por cidade termal e as razões não são propriamente difíceis de entender. Afinal, a cidade dispõe do mais antigo hospital 
termal do mundo. Fundado em 1485 pela rainha D. Leonor, o hospital é uma marca distintiva do Oeste. Mas, um pouco por toda a região, há variadíssimas 
alternativas para quem pretenda fazer um tratamento relaxamento e em tirar partido dos benefícios da água. A actividade foi retomada a 15 de Junho

A maioria das termas da região 

Centro já reiniciou a activida-

de, nomeadamente em Caldas 

da Rainha, conhecida, precisa-

mente, como a cidade termal, 

dada a importância daquele 

turismo para o desenvolvi-

mento deste território.

O turismo termal é, de resto, 

uma marca distintiva do Oes-

te, sobretudo em Caldas, onde 

o Hospital Termal assume pro-

tagonismo evidente.

Fundado em 1485 pela rainha 

D. Leonor, trata-se, tão só, do 

mais antigo hospital termal do 

mundo. Nos final do século 

XIX, Rodrigo Berquó mandou 

construir pavilhões com o intui-

to de ali instalar o novo hospital 

D. Carlos I, mas o projecto nun-

ca foi concluído. Ainda assim, é 

considerado um belo exemplo 

de arquitectura termal.

Nas Caldas, a época das termas 

desenrola-se entre Março e De-

zembro, mas, este ano, devido 

à pandemia, o cenário alterou-

-se de forma substancial. As 

estâncias termais tomaram a 

iniciativa de suspender a acti-

vidade em meados de Março, 

no início da fase aguda da pan-

demia. Entretanto, a Direção-

-Geral de Saúde autorizou o 

reinício a 15 de Junho e, desde 

então, as termas têm vindo a 

reabrir, cumprindo protocolos 

específicos e rigorosos de higie-

nização e segurança, procuran-

do servir os milhares de turistas 

interessados nos benefícios da 

água desta região.

No Oeste, aproveite para visitar 

o Your Hotel & Spa, na Ferven-

ça, uma “herança” das Termas 

da Piedade e que fornece uma 

oferta distinta. E de Alcobaça 

siga para a Nazaré, onde pode 

recordar a tradição dos chama-

dos “banhos quentes”, no Barra 

Thalasso, em plena praia.

Passe, ainda, pelas Termas 

do Vimeiro, no concelho de 

Torres Vedras, onde se fazem 

tratamentos termais desde o 

final do século XIX. J.P. Os imponentes pavilhões do Parque D. Carlos I são um ícone da cidade das Caldas

Pub.
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Road trip 
pelo Oeste: 
uma viagem
à descoberta
As road trip são muito comuns nos Estados Uni-
dos da América, mas ganham adeptos por todo o 
mundo. São viagens calmas de automóvel, entre 
família ou amigos, que permitem apreciar tudo 
o que se encontra pelo caminho e, sobretudo, 
descobrir. E o Oeste tem muito para descobrir

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetadascaldas.pt

Com uma diversidade de ter-

ritórios tão grande, o Oeste 

é o cenário ideal para uma 

road trip de vários dias, que 

permita aproveitar o melhor 

de cada concelho, com a van-

tagem de circular muito me-

nos quilómetros do que numa 

road trip mais convencional. É 

esse o desafi o que propomos.

ETAPA 1: DA NAZARÉ A 

ALCOBAÇA

A nossa viagem começa a 

norte da região e nada melhor 

do que fazê-lo… a pé. Estamos 

na Nazaré, ou melhor, no Sítio 

da Nazaré, porque, lá bem no 

alto, podemos ter um primei-

ro vislumbre daquilo que esta-

mos prestes a conhecer, com 

a vista deslumbrante sobre o 

oceano, a praia, a vila e uma 

enorme mancha verde que se 

ergue em pano de fundo.

É também aqui que se encon-

tra o primeiro local a visitar: o 

Santuário de Nossa Senhora 

da Nazaré, que guarda a ima-

gem de uma Virgem Negra es-

culpida em madeira e trazida 

de Mérida em 711.

Começar a visita pelo Sítio 

permite ver a Onda Gigante 

que sai do Canhão, o Forte de 

S. Miguel Arcanjo e descer ao 

centro da Nazaré pelo ascen-

sor. Um passeio pela marginal 

é obrigatório. Além de colocar 

o pé na areia da praia, é indis-

pensável conhecer a tradição 

do Peixe Seco.

De volta ao automóvel, é al-

tura de seguir viagem mas o 

destino é próximo, cerca de 12 

quilómetros até Alcobaça pela 

N8-5. Sugerimos um pequeno 

desvio para visitar o Mosteiro 

de Santa Maria de Cós, onde 

as monjas de Cister viviam em 

clausura no apoio ao Mosteiro 

de Alcobaça, o próximo desti-

no a cerca de 8 quilómetros, 

no centro de Alcobaça. Pa-

trimónio da Unesco, este é um 

local a não perder. É aqui que 

se celebra o amor eterno de 

D. Pedro e D. Inês de Castro, 

cujos túmulos são visitáveis na 

Igreja do Mosteiro.

Um passeio pelas ruas envol-

ventes é um convite para de-

gustar a doçaria conventual, 

muito típica de uma cidade 

influenciada pela comunidade 

cisteriense.

ETAPA 2: DE ALCOBAÇA A 

ÓBIDOS

O próximo destino leva-nos 

para a N8 por cerca de 40 

quilómetros, até Óbidos, sem 

esquecer uma passagem pe-

las Caldas da Rainha. Pelo 

meio, vai querer fazer um des-

Pub.

A servir os nossos clientes
 com a qualidade e garantia 

dos nossos 95 anos.

262 999 558
www.obidosaquaeductus.pt
 info@obidosaquaeductus.pt 
+351 937250210

Alojamento de charme junto ao Aqueduto de 
Óbidos e a 5 minutos a pé da Vila, composto 
por 7 suites com varanda. As estadias incluem 
pequeno-almoço bu�et com uma variedade 
de padaria, pastelaria, frutas frescas, sumos 
naturais, ovos mexidos e outras iguarias.
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vio até São Martinho do Porto 

para ver a baía e caminhar na 

marginal. No caminho até às 

Caldas da Rainha privilegie 

a Estrada Atlântica, tendo o 

oceano como parceiro de via-

gem até à Foz do Arelho.

Nas Caldas, a Rota Bordaliana 

é um dos símbolos da tradição 

cerâmica da cidade, assen-

te na obra de Rafael Bordalo 

Pinheiro. A Praça da Fruta e 

as ruas circundantes são um 

centro comercial a céu aberto 

que se tornam também visita 

obrigatória, assim como os 

diversos museus que contam 

uma história intimamente li-

gada às artes.

De regresso à N8, o caminho 

segue até Óbidos, cujas mu-

ralhas ao fundo vão ganhan-

do proeminência à medida 

que os quilómetros passam. 

Cidade Literária da Unesco, 

Óbidos é um convite à leitura. 

Mas é também uma viagem 

no tempo. Passear nas ruas é 

passear por várias correntes 

artísticas, com testemunhos 

do gótico, do renascimento e 

do barroco. As diversas igre-

jas fazem deste um retiro es-

piritual e de introspecção.

ETAPA 3: DE ÓBIDOS A 

PENICHE

Seguimos viagem pela N8 

para Sul e depois pela N114 

até Peniche, durante 25 qui-

lómetros. A península, que 

antes foi uma ilha, é marcan-

te pelas praias com exten-

são de perder de vista, pelas 

memórias e pelas paisagens. 

Destaque para a Fortaleza de 

Peniche em forma de estrela, 

que serviu para defender o 

reino e depois de prisão polí-

tica durante o Estado Novo. 

O Núcleo evocativo da Resis-

tência à Ditadura é um dos 

locais a visitar, assim como o 

Museu das Rendas de Bilros, 

tradição local que nasceu do 

contacto com os marinheiros 

da Flandres. A ponta do Cabo 

Carvoeiro é património paisa-

gístico a não perder e é um 

importante ponto de observa-

ção de aves migratórias.

Já que estamos em Peniche, 

que tal uma viagem de barco 

até às Berlengas?

ETAPA 4: DE PENICHE À 

SERRA DO MONTEJUNTO

A N247 leva-nos à Lourinhã, 

onde o Dino Parque é uma 

lembrança do passado lon-

gínquo da região, quando era 

dominada pelos dinossauros. 

Esta é terra da única aguar-

dente DOC nacional, mas se 

vai conduzir compre a garra-

finha, mas não beba, porque 

o caminho agora é pela serra.

O Planalto das Cesaredas, 

pela N247-1 é o destino que 

se segue, um verdadeiro te-

souro do património natural 

do Oeste neste maciço calcá-

rio que guarda historia com 

140 milhões de anos, que tes-

temunhou até uma das mais 

importantes batalhas das in-

vasões francesas, a Batalha 

da Roliça.O Planalto das Cesa-

redas, pela N247-1 é o destino 

que se segue, um verdadeiro 

tesouro do património natural 

do Oeste neste maciço calcá-

rio que guarda historia com 

140 milhões de anos, que tes-

temunhou até uma das mais 

importantes batalhas das in-

vasões francesas, a Batalha 

da Roliça.

Em direcção ao Bombarral, 

terra de vinho e Pêra Rocha, 

há nova paragem no Buddha 

Eden, um oásis oriental onde 

os budas e os soldados de ter-

racota impressionam.

Daqui, a N115-1 conduz-nos 

até ao topo da Serra do Mon-

tejunto, no Cadaval, onde ter-

minamos a nossa viagem. A 

sua Área de Paisagem Prote-

gida é cenário fantástico para 

uma caminhada em comu-

nhão com a natureza. Para os 

mais corajosos, o parapente 

é também uma boa aposta. É 

também aqui que se encontra 

a Real Fábrica do Gelo, que 

permitia à Corte oferecer ge-

lados nos banquetes reais. 

Pub.

Descanso semanal 
em época balnear
 à segunda-feira
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Oeste cresce ao ritmo de tacadas de golfe
Nas últimas décadas, a região tem vindo a ganhar fama a nível nacional e internacional também pela qualidade dos seus campos de golfe. No concelho de 
Óbidos, desde 1997, criaram-se quatro campos distintos, com características únicas. A proximidade ao Oceano Atlântico, a envolvente natural e as vistas 
sobre o mar e sobre a Lagoa de Óbidos são alguns dos atractivos dos campos oestinos, que estão, de resto, classificados entre os melhores do mundo

Isaque Vicente

ivicente@gazetadascaldas.pt

“A norte de Lisboa e com bons 

acessos, podem apreciar-se os 

revigorantes ares do Atlân-

tico enquanto se dão umas 

tacadas num dos campos de 

golfe da região Oeste”. É as-

sim que o Turismo de Portugal 

promove o golfe nesta região.

Existem no Oeste vários cam-

pos de golfe, alguns bastante 

conceituados e elogiados pe-

los seus utilizadores.

No concelho de Óbidos locali-

zam-se quatro bastante con-

ceituados e que anualmente 

atraem milhares de pratican-

tes. Foi já há 23 anos, em 1997, 

que foi inaugurado o primeiro, 

o campo de golfe da Praia D’El 

Rei. Desenhado por Cabell B. 

Robinson, é um dos mais co-

nhecidos na Europa. Tem 19 

buracos, dos quais nove na 

orla marítima e está situado 

entre dunas e pinhais.

Este campo já integrou o 

ranking dos 100 melhores do 

mundo pela Golf World Ma-

gazine. A mesma revista con-

siderou-o como o sétimo me-

lhor percurso da Europa, com 

os primeiros buracos inseri-

dos num pinhal e os restantes 

junto à praia, de onde é possí-

vel vislumbrar a imensidão do 

Atlântico e o arquipélago das 

Berlengas.

Logo ali a poucos quilóme-

tros encontramos o Guardian 

Bom Sucesso Golf, que foi 

desenhado por Donald Steel. 

É também um campo de 18 

buracos e estende-se ao lon-

go do resort, por uma área 

superior a 60 hectares. Este 

abriu em 2008 e desde Abril 

de 2016 que integra uma lis-

ta exclusiva e premium de 

destinos de golfe de renome 

mundial – a European Tour 

Destination. 

Não muito longe está o  cam-

po de golfe do Royal Óbidos 

Spa & Golf Resort, o último 

projectado pelo jogador e ar-

quitecto espanhol Severiano 

Ballesteros, que tem cativa-

do cada vez mais golfistas de 

todos os níveis e nacionalida-

des. O seu desenho procurou 

maximizar as vistas para o 

mar e integrar-se de forma 

harmónica com a envolvente 

natural, tirando partido do 

terreno, num comprimento 

total do traçado de quase sete 

mil metros.  

O mais recente é o West Cli-

ffs, que é gerido pelo Praia 

D’el Rey. Foi desenhado pela 

arquitecta norte-americana 

Cynthia Dye (sobrinha do con-

ceituado arquitecto de cam-

pos de golfe Pete Dye), para 

se enquadrar perfeitamente 

no ambiente natural e para, 

a cada buraco, oferecer uma 

vista deslumbrante sobre o 

Oceano Atlântico e a Lagoa de 

Óbidos. Inaugurado a 11 de 

Junho de 2017, foi eleito no 

mesmo ano o Melhor Novo 

Campo de Golfe do Mundo. 

Em Janeiro de 2019, data 

do último relatório men-

sal de voltas disponível 

do Conselho Nacional 

da Indústria do 

Golfe, a re-

gião de Lisboa 

totlaizava 15,4% do total 

nacional, apenas abaixo do 

Algarve (68,1%). Em termos 

concretos estamos a falar de 

18953 voltas, um au-

mento de 11,6% face 

ao período homólogo 

de 2018, em que se 

haviam registado 16977 

voltas, Esta foi aliás a 

segunda região que mais 

cresceu a seguir ao Porto 

e Norte. A nível nacional no 

mês de Janeiro de 2019 re-

gistaram-se mais de 123 mil 

voltas, um aumento de 7,3% 

face ao ano anterior. Este re-

latório contou com a respos-

ta de 79 campos de golfe em 

todo o país, sendo 16 da zona 

de Lisboa. 

Pub.
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a cada buraco, oferecer uma 

vista deslumbrante sobre o 

Oceano Atlântico e a Lagoa de 
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mesmo ano o Melhor Novo 

Campo de Golfe do Mundo. 
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do último relatório men-

sal de voltas disponível 

do Conselho Nacional 

da Indústria do 

Golfe, a re-

gião de Lisboa 

totlaizava 15,4% 

concretos estamos a falar de 

18953 voltas, um au-

mento de 11,6% face 

ao período homólogo 

de 2018, em que se 

haviam registado 16977 

voltas, Esta foi aliás a 

segunda região que mais 

cresceu a seguir ao Porto 

e Norte. A nível nacional no 

mês de Janeiro de 2019 re-

gistaram-se mais de 123 mil 

voltas, um aumento de 7,3% 

face ao ano anterior. Este re-

latório contou com a respos-

www.ccc.com.pt
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Bandinha Amigos da Música
10h30 - Arruadas pela Cidade - Música (Todas as idades)

Banda Rumtátá / Companhia Marimbondo
10h30 - Ruas da Cidade - Animações (Todas as idades)

Notas Soltas
10h30 -  Arruadas pela Cidade - Música (Todas as idades)

Os Desconfi(n)ados / Oli & Mary
11h30 - Ruas da Cidade - Animações (Todas as idades)

Cottas Club

DixieNaza
10h30 -  Arruadas pela Cidade - Música (Todas as idades)

11`Jul
Carol Mello / A-Cor-Da
21h30 - Auditório CCC - Música (M/6)

10`Jul

ENTRADAS GRATUITAS  ATÉ AOS 12 ANOS

25`Jul

Teatro de Marionetas do Porto / Cinderela
21h30 - Auditório CCC - Teatro de Marionetas (M/3)

10h30 - Arruadas pela Cidade Música (Todas as idades)01`Ago

18`Jul

ENTRADAS GRATUITAS ATÉ AOS 12 ANOS

BJazz
10h30 - Arruadas pela Cidade - Música (Todas as idades)08`Ago
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Óbidos tem centralizado atenções 

em vários domínios culturais, mas, 

desde a criação da Sociedade Vila 

Literária de Óbidos – Associação 

Cultural, a 10 de Abril de 2013, 

assumiu maior destaque no âmbito 

da literatura. Aquela entidade 

nasceu tendo como objectivos criar 

e desenvolver em Óbidos o primeiro 

projeto de Cidade do Livro do país.

Espaço emblemático da vila é a 

Igreja de São Tiago, templo criado 

no século XII e um dos edifícios mais 

emblemáticos de Óbidos, que, en-

tretanto, deu lugar à Grande Livraria 

de Santiago. Mas há muito mais 

para descobrir, desde logo o Literary 

Man Hotel, um hotel temático que 

tomou o lugar da Estalagem do Con-

vento e que tem um acervo superior 

a 40 mil livros. Toda a decoração 

do espaço tem em conta a ligação 

entre o homem e o livro. Vale uma 

visita, sem sombra de dúvidas.

Dentro deste cenário de afirmação, 

o Festival Literário Internacional de 

Óbidos (FOLIO) é já um vector es-

sencial. Apostando na proximidade 

entre autores e leitores, o certame 

é, reconhecidamente, um marco na 

vida cultural da região e, por que 

não dizê-lo, até do país.

Um evento que quase se pode con-

siderar “irmão” é o Books & Movies 

- Festival Literário e de Cinema de 

Alcobaça, que também se destina 

a servir um público interessado em 

saber mais para além das obras em 

si. E que privilegia o contacto direc-

to com os artistas. Esta iniciativa 

consiste em dezenas de conversas 

com escritores, autores, realizado-

res e atores, concertos/espetáculos, 

sessões de teatro e cinema, ateliês e 

oficinas com história. 

De resto, Alcobaça é reconhecida 

como uma cidade da música. Não 

só pelo impacto dos The Gift e de 

projectos como a Banda Sinfónica 

de Alcobaça, mas também devido à 

preponderância do Cistermúsica, o 

festival de música clássica que pre-

tende fazer jus à tradição cisterciense 

e acolhe espaços como o Mosteiro 

de Santa Maria de Alcobaça para 

apresentar espectáculos de música e 

dança durante o Verão. Este ano, tal 

como tantas outras iniciativas de ca-

riz cultural - nomeadamente o Caldas 

Anima, cuja programação teve de 

ser revista - ainda há muitas reservas 

sobre o que nos... reserva a edição 

de 2020 do Cistermúsica. Mas o 

espectáculo tem de continuar!  

Óbidos destaca-se 
no turismo cultural
Realização de eventos de cariz cultural tem valido ao município a liderança 
de um nicho de mercado importante. Contudo, há mais concelhos também 
a olhar para a cultura como uma aposta clara na promoção dos territórios

Foi há menos de cinco anos 

que Óbidos foi reconhecida 

pela Unesco como Cidade 

Criativa da Literatura, per-

tencendo, assim, ao diminuto 

lote de municípios que inte-

gram a Rede de Cidades Cria-

tivas Europeias. 

O concelho tem sido capaz de 

gerar interesse e destacar-se 

num sector turístico de gran-

de revelância, sobretudo por 

eventos de grande visibilidade 

como o Folio, que anualmen-

te traz à vila grandes vultos da 

literatura nacional e interna-

cional.

Além disso, Óbidos dispõe de 

várias livrarias de relevo, que 

complementam a oferta, para 

além de projectos turísticos 

também relacionados com 

as artes, nomeadamente a 

literatura, que resultam no 

inovador projecto ‘Óbidos Vila 

Literária’.

Mas há mais municípios inte-

ressados em tirar partido des-

te nicho de mercado do turis-

mo cultural. No ano passado, 

a cidade das Caldas da Rainha 

passou a exibir o galardão de 

Cidade Criativa do Artesanato 

e Artes Populares.

Além disso, o Oeste apresen-

ta um manancial de recursos 

muito diversificado em ter-

mos de património cultural 

que importa ter em conta.

Folio traz, anualmente, grandes nomes das artes à vila de Óbidos

Turismo cultural

Uma vila literária num recanto bafejado pela cultura

Livraria de Santiago 
em Óbidos

Uma antiga igreja datada do século XII, 
a Igreja de Santiago transformou-se na 

Livraria Santiago, onde se pode encontrar 
livros, assistir a filmes, debates exposições 

ou, simplesmente, tomar um café. Está 
aberto todos os dias, das 10h00 às 

19h00. Coordenadas GPS: N 39 21.789’ 
W 009 09.436’

Uma vila literária num recanto bafejado pela cultura

Livraria de Santiago 
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Largo S. Tiago, 1  |  ÓBIDOS 262959587  /  918905367 reservas@casasthiagodocastelo.com

@casasthiagodocastelo @casasthiagodocastelowww.cassthiagodocastelo.com

Qualquer roteiro que se preze, 

por mais singelo que o seja, 

não poderá ser completo sem 

abordar As Linhas de Torres, a 

Real Fábrica do Gelo na Serra 

de Montejunto, o Budha Éden 

ou a Rota Bordaliana nas Cal-

das. Se estiver em família, não 

se esqueça de conhecer o Par-

que dos Monges, em Alcoba-

ça, ou o Dino Parque da Lou-

rinhã. O leitor pode pensar 

que esta frase é redundante, 

mas, a verdade, é que o difícil 

é mesmo escolher. w J.P.

https://gazetadascaldas.pt/assinaturas/
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Dos hotéis ao campismo, o Oeste tem 
uma grande variedade no alojamento
O Oeste fez uma aposta forte na fileira do turismo e a oferta hoteleira da região acompanhou. O sector disponibiliza um leque vasto e variado,
que vai desde os parques de campismo e caravanismo aos hotéis de cinco estrelas. Pelo meio, muitas unidades apostam na diferenciação, virando
a sua própria oferta para nichos de mercado como o glamping, ou para sectores muito específicos, como o surf, que é uma das bandeiras da região

Oferta hoteleira da região 
supera as 27 mil camas

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetadascaldas.pt

Há alguns anos que a palavra 

de ordem dos decisores polí-

ticos em relação ao turismo 

no Oeste é a diversificação e a 

mensagem tem passado para 

os empresários no que à hote-

laria diz respeito.

Hoje não basta ter um hotel, 

ou um alojamento local. A 

concorrência é muita, mas 

também as oportunidades, 

dada a procura que a região 

foi ganhando ao longo dos 

anos. Essa diversificação ob-

serva-se um pouco por todo 

o sector.

Hotéis, alojamentos locais e 

turismo rural adaptam-se a 

quem os visita. Se o turismo 

de surf e de golfe continua 

a dominar, há públicos dife-

rentes que justificam apostas 

diferenciadas. E o Oeste tem 

resposta para de tudo um 

pouco. Desde o campismo e o 

caravanismo.

Há 14 parques de campismo 

e caravanismo licenciados 

no Oeste, com capacidade 

para albergar mais de 11 mil 

pessoas. E se uns se mantêm 

dentro dos parâmetros de há 

alguns anos, outros investem 

para chegarem a diferentes 

nichos de mercado, como por 

exemplo o glamping (conceito 

que mistura campismo e gla-

mour). Há mesmo um destes 

empreendimentos com qua-

tro estrelas e sete com três 

estrelas.

O alojamento local, que tem 

sua origem nos famosos 

“chambres” da Nazaré, cres-

ceu exponencial nos anos re-

centes. Muitas destas peque-

nas unidades estão inseridas 

em contextos de habitação de 

família.

Se o alojamento local junto ao 

mar está muito ligado ao tu-

rismo de sol e mar, em muitos 

casos até com parcerias ou 

integrando escolas de surf, 

hoje respondem a outros pú-

blicos-alvo. Quando se opta 

pelo interior o tipo de oferta 

é muito diferente, cultivam-se 

os retiros e trata-se de chegar 

às comunidades, às tradições 

e costumes locais.  

O Oeste tem uma capacidade 

hoteleira que ultrapassa as 27 

mil camas, segundo os dados 

do Registo Nacional do Turis-

mo (RNT), mais 17 mil do que 

em 2018, de acordo com o 

Instituto Nacional de Estatís-

ticas.

Este crescimento exponencial 

da oferta hoteleira da região 

assenta, sobretudo, no núme-

ro de camas oferecidas pelo 

Alojamento local, que passou 

de cerca de 3 mil para mais de 

16 mil em pouco mais de ano 

e meio, fruto do esforço quer 

dos legisladores, quer dos 

empresários em enquadrar 

fiscal e juridicamente este 

tipo de actividade.

Segundo o RNT, há actual-

mente 16.774 camas no alo-

jamento local do Oeste. Nos 

últimos anos, o alojamento 

local tem-se afirmado cada 

vez mais como uma alterna-

tiva aos hotéis e hoje repre-

senta mesmo a maioria das 

camas disponíveis na região 

(62%). Estas pequenas unida-

des, que fomentam um con-

tacto muito próximo entre os 

hóspedes e as comunidades 

locais, assenta na própria es-

tratégia definida pela comuni-

dade intermunicipal, que pre-

tende valorizar a aproximação 

dos usos e costumes de cada 

território com os visitantes, 

criando assim experiências de 

proximidade mais ricas.

A hotelaria tem um peso de 

34,1% no total de camas, 

mas mesmo neste segmento 

há particularidades no Oes-

te. Os aldeamentos de luxo 

representam a principal fatia 

das camas oferecidas pelas 

empresas do ramo hoteleiro 

(3928).

Quanto aos hotéis convencio-

nais, tem-se assistido a uma 

aposta na qualidade dos ser-

viços, o que fica demonstra-

do na redução das camas em 

hotéis de uma e duas estrelas. 

E há mais projectos de cons-

trução em vista...

A maioria das camas (2537) 

é oferecida pelas unidades 

de três estrelas, valor que 

aumentou face a 2018 pela 

reconversão de unidades de 

duas estrelas.Em quatro es-

trelas há 1481 camas e em 

cinco estrelas 786.

O turismo rural e de habitação 

também cresceu e já ultrapas-

sa a fasquia das mil camas, 

num segmento muito ligado 

ao enoturismo, fileira igual-

mente importante na região e 

que tem vindo a ganhar maior 

expressão ao longo dos últi-

mos anos. J.R.

Pub.

Os hotéis convencionais são apenas uma parte da oferta da região
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Entre a serra e o mar
Do alto da Serra de Montejunto até às famosas praias banhadas pelo 
Oceano Atlântico, o Oeste é marcado por uma grande diversidade. Neste 
suplemento apresentamos precisamente algumas das diferentes propostas 
para este Verão, em que os característicos eventos que atraem multidões, 
não se irão realizar. Não há, portanto, desculpas para não sair à descoberta

Viver num território e conhe-

cê-lo são duas coisas bem dife-

rentes. E no Oeste é fácil ir da 

serra até ao mar e, sobretudo, 

tirar partido de todo o potencial 

turístico deste território.

Pode começar pela Serra do 

Montejunto, “dividida” pelos 

concelhos de Alenquer e Ca-

daval, e delicie-se com a pai-

sagem, não esquecendo que, 

num território com dezenas de 

praias, não precisa de ir à que 

costuma frequentar... Deixe-se 

ir à descoberta e aproveite as 

viagens. Pode sempre consul-

tar os roteiros de praia que a 

Gazeta das Caldas tem vindo a 

desenvolver e que estão dispo-

níveis online.

Outra sugestão é mesmo dar 

uma oportunidade ao golfe e 

explorar as especificidades de 

cada um dos famosos campos 

da região. 

Planeie as suas férias para co-

nhecer os museus da região que 

ainda não visitou, ou então para 

os voltar a visitar. Há excelentes 

propostas, desde o recente Mu-

seu Nacional da Resistência, na 

Fortaleza de Peniche, ao Mostei-

ro de Alcobaça ou ao museu do 

Peixe Seco na Nazaré. 

Nas Caldas também não faltam 

propostas, desde o Museu de 

José Malhoa ao do Hospital e 

da cidade, passando pelo da 

cerâmica e pelo centro de artes, 

há muito para ver. 

Em Alcobaça e em Alenquer 

há museus do vinho a visitar  

(e quem sabe aproveitar para 

conhecer algumas quintas e 

adegas). Afinal, quantos vinhos 

da região já provou? E conhece 

algum espumante? Já bebeu a 

aguardente da Lourinhã? Uma 

prova de vinhos é sempre um 

programa apetecível...

Este ano pode, por exemplo, 

escolher um hotel, parque de 

campismo ou casa de férias 

num dos destinos desta zona e 

aproveitar o que de melhor ela 

tem para lhe oferecer. No fundo, 

o que este roteiro propõe ao lei-

tor é que este seja um turista no 

Oeste e que, já agora, aproveite 

a gastronomia e a doçaria oes-

tina, que tanta fama tem. Prove 

um doce característico de cada 

concelho. saboreie os sabores 

da Lagoa de Óbidos ou viaje até 

à serra para provar a gastrono-

mia serrana, os chás e o mel.

Aproveite para visitar as re-

servas e os parques naturais 

(como as Berlengas, a Serra de 

Aire e Candeeiros ou até o Paul 

de Tornada) e apaixone-se pela 

natureza no seu estado selva-

gem. Aprecie a fauna e a flora. 

Faça caminhadas ou passeios 

guiados, que são boas oportu-

nidades de conhecer mais. Vi-

site os monumentos, as igrejas 

e capelas, veja os moinhos, um 

pôr-do-sol ou um céu estrelado 

no Oeste e apaixone-se por este 

território único...  I.V.

Pub.

Valado
Parque a 2 km da Nazaré, situado no topo desta vila pis-
catória, com boas sombras, devido à sua localização num 
magnífico pinhal. 

Dotado de boas infraestruturas, com destaque para uma 
bela piscina, oferece para além da prática de campismo / 
caravanismo, autocaravanismo, o aluguer de bungalows, 
ou mobile homes completamente equipados e com wc /
duche, para desfrutar do que de melhor a natureza tem 
para oferecer.  

Aconselhadas visitas nas proximidades, sem esquecer a 
capela de Nossa Senhora da Nazaré, erguida no cimo do 
promontório, ou o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. 
O passeio no funicular é muito apreciado e a praia é es-
plêndida. 

A par das medidas recentemente tomadas, o Parque da 
Orbitur Valado tem o selo “Clean & Safe” atribuído pelo 
Turismo de Portugal, distinção que reforçará o sentimento 
de confiança para reservar e passar férias connosco. 

Confie na Orbitur para acampar em Portugal!

R. dos Combatentes do Ultramar 2, EN 8-5 Km 9
Nazaré | GPS: N: 39.5978 W: -9.05611
+351 262 561 111
infovalado@orbitur.pt
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Esperamos por si no Zoo.

Pub.




