A organização de eventos, de cariz
literário, tem dado um novo fôlego
à vida cultural de Óbidos.
Com uma programação
diversificada, dividida em áreas
temáticas, a Vila torna-se um destino
de referência ao explorar as infinitas
ligações que a literatura permite.
Escondido entre as linhas de milhões
de histórias, traçámos o caminho
e abrimos a porta para um novo
mundo, sem nunca esquecer a nossa
História e a nossa Identidade.
The organisation of literary events
has given a new impetus to the
cultural life of Óbidos.
With a diversified activities
programme, divided into thematic
areas, this town has become a
reference when exploring the
endless connections that literature
allows. Hidden between the lines of
a million stories, we paved the way
and opened the door to a new world,
without ever neglecting our History
and our Identity.
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ÓBIDOS

Óbidos adopta o livro e a literatura como eixo estratégico de
desenvolvimento. Aos velhos espaços, abandonados, são dadas novas

Óbidos é uma encantadora vila histórica,

funções e abrem-se um conjunto de livrarias, casas de escritores e

de origem romana, circundada por fortes muralhas

residências, espalhadas pelo centro histórico.

e situada no centro da região Oeste,

Em 2015, a UNESCO atribui a Óbidos a designação de Cidade Criativa

a menos de 50 minutos de Lisboa.

da Literatura, projetando-a a uma escala mundial.
Óbidos adopts the book and literature as a strategic axis for

Óbidos is a charming historic town,

development. To old, abandoned, spaces are given new functions,

of Roman origin, surrounded by strong medieval walls

and a number of bookshops and author residences are opened

and is located in the centre of the West Region,

throughout the historic centre of Óbidos.

50 minutes away from Lisbon.

In 2015, UNESCO designated Óbidos as Creative City of Literature,
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thrusting its potential at a world scale.
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Câmara Municipal de Óbidos
Largo de São Pedro
2510-086 Óbidos
T. (+351) 262 959 231
posto.turismo@cm-obidos.pt
www.obidosvilaliteraria.com
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