
Visita de Estudo Oliveira do Hospital 

No passado dia 21 de fevereiro as turmas do 10ºA e do 10ºC realizaram uma visita de 

estudo a Oliveira do Hospital sobre o “Desenvolvimento Sustentável”, no âmbito do 

projeto Educação para a Cidadania e Desenvolvimento. 

Começámos por visitar aldeia de São Pedro de Lourosa que tem como principal 

atrativo a igreja moçárabe, única na Península que atesta a antiguidade da localidade, 

anterior à reconquista cristã. De grande interesse cultural também os vestígios de 

sepulturas antropomórficas medievais, algumas romanas e talvez visigóticas. 

Destacam-se, ainda, o pelourinho (Imóvel de Interesse Público) e várias casas 

solarengas dos séculos XVII e XVIII. 

Antes do almoço ainda visitamos a Capela dos Ferreiros que é uma capela da primeira 

metade do século XIV, anexa à fachada norte da Igreja Matriz de Oliveira do Hospital. 

Esta construção, em estilo gótico, preserva a traça trecentista original e alberga um 

notável grupo escultórico da autoria de Mestre Pero, o mais completo conjunto 

escultórico do primeiro gótico nacional. A capela dos Ferreiros é um dos mais 

importantes espaços funerários góticos portugueses, tanto pela importância das obras 

que acolhe como por se tratar de uma das raras capelas sepulcrais medievais de 

iniciativa privada que sobreviveu até aos nossos dias em território nacional. A sua 

construção deve-se a Domingos Joanes, um nobre de ascendência obscura, neto de D. 

Chavão, que aí se fez sepultar junto a D. Domingas Sabachais, sua mulher, uma figura 

igualmente mal documentada da nossa história medieval.  

Depois de um divertido almoço no parque de Oliveira do Hospital fomos à aldeia de 

Bobadela visitar as Ruínas Romanas de Bobadela que são um dos mais importantes e 

bem preservados conjuntos arquitetónicos de valor histórico-arqueológico do “período 

romano” em Portugal. Este complexo de valiosíssimos vestígios do passado, disperso 

pelo centro histórico da aldeia de Bobadela (Oliveira do Hospital), estudado ao longo 

dos tempos pela comunidade científica e admirado pelos seus visitantes, mereceu há 

muitos anos a classificação de Monumento Nacional. Ao arco romano foi-lhe atribuída 

a designação de «Arco Monumental de Bobadela», ao mesmo tempo que foi 

classificado de Imóvel de Interesse Nacional, a 16 de junho de 1910. Mais tarde, em 15 



de abril de 1936, a classificação de Monumento Nacional, foi estendida a todo o 

complexo, alterando-se a designação para «Ruínas Romanas de Bobadela».  

Em Bobadela fomos ainda ao Museu Municipal Dr. António Simões Saraiva, que tem 

uma sala dedicada à escultura de mestres como Simões de Almeida, Soares dos Reis, 

entre outros; uma sala dedicada a esculturas em madeira de um jovem talentoso do 

concelho, Zeferino Monteiro; uma sala dedicada a Macau; salas com a reconstituição 

de espaços como o gabinete de trabalho de Brás Garcia de Mascarenhas e o antigo 

Tribunal de Oliveira do Hospital, bem como a reconstituição dos trajes e principais 

ofícios e atividades económicas da região nos finais do século XIX e primeira metade 

do século XX. Encontram-se, ainda, esculturas de arte sacra, e uma sala de estar e uma 

sala de jantar decoradas com as características da época Romântica. 

Foi uma visita importante e enriquecedora, pois foi possível visitar diversos locais de 

grande interesse cultural, histórico e arquitetónico e valorizar o nosso património.  

 

 


