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Desce-se pela aldeia, seguindo caminhos ladeados por 
imensos pomares, tão característicos desta zona, e que 
serão presença constante ao longo do percurso. 
Passagem pela mãe de água/início do Aqueduto da 
Usseira, seguindo então ao longo do mesmo, podendo 
apreciar várias soluções de engenharia utilizadas na 
construção deste equipamento, tão importante à época 
(séc XVI/XVII). Deixando o aqueduto, seguimos ao longo 
de antigos caminhos agrícolas, com vistas soberbas, que 
vão desde a Vila de Óbidos, ao Atlântico e até a ilha das 
Berlengas, passando por zonas de pastoreio, entrando 
então nas ruas da zona mais alta da aldeia, que oferecem 
as melhores paisagens da freguesia e do concelho.

The route goes down the village and continues along 
rural roads, surrounded by countless orchards, very 
characteristic of the area, therefore, it will be common to 
see many all along the way. It, then, goes by the initial 
part of the Aqueduct of Usseira, at its main spring (Mãe 
de Água) and follows along it, enabling one to 
appreciate the different engineering solutions used in 
the construction of this impressive equipment, 
extremely important for centuries (XVI-XX). Leaving the 
Aqueduct behind, it continues  along old farm paths,  
passes  through grazing areas, then reaches the village’s 
highest grounds, which offer the best landscapes of the 
region with magnificent views.
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REDE MUNICIPAL DE PERCURSOS 
PEDESTRES DE ÓBIDOS
ÓBIDOS PEDESTRIAN ROUTES 
- MUNICIPAL NETWORK

A Rede Municipal de Percursos Pedestres de 
Óbidos visa implementar um conjunto integrado 
de vias para usos diversos, sejam ecovias, 
percursos pedestres, cicláveis, acessíveis, ou até 
rotas temáticas. Vias que conectam todo o 
Município, as suas diferentes zonas e tipologias e 
a sua vasta diversidade de oferta para a prática 
de atividade física ao ar livre. É também uma 
forma de potenciar o território através do turismo 
e da mostra e experienciação dos seus locais, das 
gentes e dos produtos, para além da criação de 
ligações aos territórios vizinhos.

The Obidos Pedestrian Routes - Municipal 
Network aims to implement an integrated set of 
roads for different uses, whether ecovias, 
pedestrian, cycling, accessible paths, or even 
thematic routes. Routes that connect all the 
Municipality, its different zones and typologies 
and its wide range of possibilities for practising 
outdoor physical activities. It also aims to boost 
the territory through Tourism and by showing and 
experiencing its places, people and products, in 
addition to creating connections with neighboring 
territories.
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INÍCIO/START - FIM/END: 39°19'40.6200"N 9°9'22.0320"W
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Deixe apenas pegadas, 
colha experiências 
e leve memórias

Leave only footprints, 
gather experiences 
and take memories

CONCELHO DE ÓBIDOS
MUNICIPALITY OF ÓBIDOS
REDE MUNICIPAL DE PERCURSOS PEDESTRES
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