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ÓBIDOS, DE 
CASTELOS

E LIVROS
A vila portuguesa mata a 

vontade de quem quer ver 
construções ancestrais e se 

fartar de literatura 

©1

Cidade de 
celtas, romanos, 
godos, árabes...

GAÍA PASSARELLI
é repórter, escritora e 
viajante – e junta um 
pouco de tudo isso no 
seu livro Mas Você Vai 
Sozinha? (Globo)

hoje tem tudo que um vilarejo 
europeu ancestral deve ter, 
incluindo igreja, castelo, ruelas 
de pedra e casas caiadas.

O que eu não sabia é que 
em Óbidos há algo melhor que 
castelos: há livros. Livrarias, no 
caso. Na parte histórica da vila 
de 3 mil habitantes são seis 
delas, e só no The Literary 
Man, hotel temático com livros 
em todos os ambientes, há 
mais de 40 mil volumes. E esse 
número incha durante a Folio, 
feira literária anual que em 
2018 acontece entre 27 de 
setembro e 7 de outubro.

Esse êxito livreiro é culpa 
do projeto Vila Literária, que 
nasceu em 2013 para "envolver 
o território de Óbidos de livros 
que se expandem pelo país e 
pelo mundo” – um arroubo 

poético que escancara a alma 
lusitana e a relação profunda 
do país com a criação literária. 

É a Vila Literária que faz 
com que um passeio por 
Óbidos em qualquer dia do ano 
seja um programa cultural tão 
agradável para amantes de 
letras quanto um rolê por 
Paraty em tempos de Flip… 
mesmo que se precise trocar a 
cachaça paratiense pela onipre-
sente Ginja de Óbidos, um 
licor de frutinha parecida com 
cereja aqui aqui carinhosamen-
te chamada “ginjinha”.

e tem uma coisa que 
eu adoro é castelo. Me 
faz pensar em história, 
contos de fada, eventos 

enciclopédicos ou míticos. 
Então, viajando por Portugal de 
carro, a cena era comum: 
aparece castelo na paisagem, eu 
grito “gente, olha o castelo!” e 
meus patrícios respondiam 
“calma, é só um castelo”. Até 
que os apelos desta sul-ameri-
cana do sudeste do continente, 
onde construções de 200 anos 
já são antiguidade, amoleceram 
os corações lusitanos. Meus 
amigos decidiram matar minha 
vontade de ver algo ancestral 
me levando para Óbidos.

Essa cidade murada edifica-
da pelos celtas em 308 a.C., foi 
ocupada ao longo da história 
por romanos, godos e árabes e 
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