
Miradouro

Do Miradouro de Nossa Senhora do
Castelo avista-se um deslumbrante
panorama sobre o centro histórico da
vila, o rio Sorraia, as 7 pontes e as férteis
terras do vale agrícola numa planície a
perder de vista até à linha do horizonte.
Ao fundo, observa-se o montado de
sobro e cortiça que liga esta região sul-
ribatejana ao Alentejo.

Localização
 

O sítio onde hoje se ergue a ermida de Nossa Senhora do
Castelo reúne um passado que remonta, pelo menos, ao
período romano. A morfologia do espaço e a conjuntura

histórica determinaram a construção de uma estrutura
militar, ainda durante o período de domínio árabe, e que

veio a assumir elevada importância estratégica no processo
da reconquista cristã. Situada geograficamente no eixo entre
as cidades de Santarém, Lisboa e Évora, permitia o domínio

visual privilegiado de um extenso território para sul.
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Origens

Do antigo castelo medieval já não restam
vestígios visíveis. Segundo a tradição oral
a construção da ermida está associada a
D. Afonso Henriques que terá mandado
erguer neste local um santuário dedicado
a Nossa Senhora, depois da conquista
deste castelo aos mouros em 1166.
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Arquitetura

O conjunto arquitetónico atual é o resultado de
vários melhoramentos e ampliações, em que o
espaço de culto foi sendo alargado para receber
o crescente número de devotos. Através de
inscrições existentes no local, sabe-se que duas
grandes remodelações foram concluídas em
1727 e 1856. Também digna de realce é a torre
sineira, construída em 1762.

O acesso à ermida é feito por duas portas
voltadas a sul, composta por uma arquitetura
religiosa barroca, planta longitudinal e de uma
só nave. No espaço interior, destaca-se o altar
de talha dourada onde está a imagem da
Padroeira com o Menino Jesus de pé à sua
direita. “A imagem atual, que será dos finais do
século XIX ou princípio do século XX, cativa os
fiéis pelo misticismo do seu rosto, sendo um
modelo muito expressivo da Virgem Maria, cujo
olhar irradia bondade, paz e ternura”. Culto

 
A origem do culto poderá estar

relacionada com a carta régia de 1516
do rei D. Manuel I, através da qual era

ordenado que se fizesse uma procissão
por todo o reino em honra de Nossa

Senhora a 2 de julho, dia da Visitação a
sua prima Santa Isabel. Mais tarde, e

porque a igreja católica assinalava
maior festividade no dia da Assunção a

Nossa Senhora, a procissão foi
transferida para 15 de agosto, data que

perdura até ao dias de hoje. A
administração do santuário e a

promoção do culto pertence desde
1657 à Irmandade de Nossa Senhora

do Castelo.

Festas em honra de
Nossa Senhora do Castelo

 
A festa em honra da Padroeira de Coruche decorre entre

6 e 18 de agosto, tendo o seu auge no dia 15, dia da
Procissão. Nesse dia Nossa Senhora sai às ruas da vila

numa celebração religiosa que termina, já no miradouro
do santuário, com a cerimónia da bênção dos campos e
dos lares. Este dia atrai muitos devotos do concelho, de

povoações limítrofes e até de outros pontos do país, bem
como emigrantes espalhados pelo mundo. É um

momento único, onde o sentimento de união e pertença é
vivido por todos.

 
A complementar o calendário religioso das festividades

realizam-se inúmeras iniciativas de cariz popular, como o
emblemático fogo de artifício, a animação taurina nas
ruas do centro histórico, os eventos tauromáquicos, o

cortejo Histórico e Etnográfico ou o dia do Campino,
momentos altos da Festa, que conta sempre com grandes

concertos e, naturalmente, boa gastronomia ribatejana.
 


