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Fátima e região 
 
1º Dia – Fátima: Santuário / Valinhos / Loca do Anjo / Calvário Húngaro / Aljustrel / Paróquia / Fátima 

Chegada a Fátima de manhã e check-in no hotel. Partida para visita do Santuário e a Capelinha das 
Aparições, local onde, em 1917, Nossa Senhora apareceu a três Pastorinhos – Lúcia, Francisco e Jacinta. 
Visita do Recinto do Santuário, Fonte Milagrosa, Via-Sacra, Colunatas, Muro de Berlim, etc. Entrada na 
Basílica do Rosário e visita aos túmulos dos três Pastorinhos. De seguida, entrada na Basílica da 
Santíssima Trindade, inaugurada em outubro de 2007. Almoço livre.  
À tarde partida para os Valinhos, onde Nossa Senhora apareceu a 19.08.1917. Continuação para a Loca do 
Anjo, local onde o Anjo de Portugal apareceu duas vezes aos Pastorinhos, em 1916. Visita das Estações da 
Via-Sacra que culminam no Calvário Húngaro, de onde se pode desfrutar de uma bela panorâmica sobre a 
cidade de Fátima. Em Aljustrel, visita às casas dos Pastorinhos; atrás da Casa da Lúcia encontra-se o Poço 
do Arneiro, local da segunda Aparição do Anjo. De seguida, visita à Igreja Paroquial onde os três 
Pastorinhos foram baptizados e onde o Francisco passava longas horas em adoração. Depois da visita ao 
cemitério, regresso a Fátima e tempo livre para devoções pessoais ou visita aos diversos museus, como o 
Museu de Cera, Museu de Arte Sacra e Etnologia ou Museu da Vida de Cristo. Jantar no hotel. Terço e 
procissão das velas no Santuário. Alojamento no hotel. 

 

     
 
2º Dia – Fátima / Ortiga / Ourém / Tomar / Fátima 

Depois do pequeno-almoço, visita ao Santuário de Nossa Senhora da Ortiga, cuja primeira capela data de 
1758. Continuação da viagem para Ourém e visita do castelo, monumento nacional formado por três torres 
quadrangulares e um recinto triangular. Visita à vila medieval, situada no topo do morro, dentro de uma 
muralha. Ao longo das ruas estreitas das calçadas podemos encontrar edifícios de diferentes estilos 
arquitectónicos: gótico, manuelino, barroco e pombalino. Visita à Igreja Matriz e continuação para a cidade 
de Ourém com visita ao Núcleo Museológico “Casa do Administrador” onde estiveram presos os 
Pastorinhos de Fátima de 13 a 15 de agosto de 1917. Almoço livre. 
Da parte da tarde, viagem para Tomar e visita ao Castelo de Tomar e Convento de Cristo, sede das Ordens 
do Templo e de Cristo, classificado como património da humanidade pela UNESCO em 1983. O castelo foi 
fundado em 1160 pelos Templários e compreendia a vila murada, o terreiro, a casa militar e o oratório dos 
cavaleiros, em rotunda, a Charola, concluída em 1190. Regresso a Fátima e jantar no hotel. Terço e 
procissão das velas no Santuário. Alojamento no hotel. 

 

    
 
3º Dia – Fátima / Batalha / Alcobaça / Nazaré / Mira de Aire (grutas) / Fátima  

Pequeno-almoço no hotel. Partida para a Batalha e visita ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mandado 
construir pelo rei D. João I em agradecimento pela vitória obtida pelos portugueses na Batalha de 
Aljubarrota, em 1385. Este monumento, em estilo gótico e manuelino, constitui Património Mundial da 
UNESCO desde 1983. Continuação da viagem para Alcobaça para visita ao Mosteiro. Fundada em 1153, a 
Abadia de Santa Maria de Alcobaça foi uma das mais importantes da Ordem de Cister em Portugal. Em 
1989, foi declarada Património Mundial pela UNESCO. Continuação da viagem para a Nazaré, visita ao 
Sítio para apreciar um dos mais belos panoramas marítimos de Portugal, o Santuário de Nossa Senhora da 
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Nazaré e a Ermida da Memória. Visita à Praia, mundialmente famosa pelas suas ondas e muito apreciada 
tanto por banhistas como por surfistas. Almoço livre.  
No regresso a Fátima, visita às Grutas da Mira de Aire, as maiores grutas turísticas do País e, desde 2010, 
uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal. Regresso a Fátima e jantar no hotel. Terço e procissão das 
velas no Santuário.  
 

    
 
4º Dia – Fátima / Santarém / Óbidos / Fátima 

Pequeno-almoço no hotel e partida para Santarém, a “Capital do Gótico” em Portugal. Passagem pelas ruas 
estreitas do centro histórico para visita a alguns dos monumentos mais emblemáticos desta cidade repleta 
de história: Sé Catedral, (de estrutura e fachada maneirista e interior ricamente decorado em estilo barroco, 
construída entre 1672 e 1711), Igreja da Graça (construída entre 1380 e 1420, um belo exemplar da 
arquitetura gótica em que se destaca a fachada com a rosácea e o portal) e Santuário do Santíssimo 
Milagre (lugar de um dos mais antigos e importantes milagres eucarísticos do mundo, ocorrido em meados 
do século XIII). Almoço livre. 
Continuação da viagem para Óbidos, antiga vila medieval cercada por muralhas do tempo da ocupação 
árabe, conquistada por D. Afonso Henriques em 1148. Passagem pela Porta da Vila e percurso ao longo da 
Rua Direita em direção ao Castelo de Óbidos. Almoço livre. Tempo livre para passear pelas ruelas estreitas 
e descobrir o vasto património de arquitetura religiosa e vestígios histórico-monumentais. Oportunidade de 
provar a tradicional Ginja de Óbidos, servida em copos de chocolate. No regresso a Fátima, visita ao 
Santuário do Senhor Jesus da Pedra, obra singular do barroco, inaugurada em 1747. A "estranha" imagem 
de pedra de Cristo Crucificado, que dá o nome a este templo, esteve até à inauguração do Santuário 
recolhida numa pequena ermida junto à estrada onde era objecto de grande devoção, nomeadamente do 
Rei D. João V. Regresso a Fátima e jantar no hotel. Terço e procissão das velas no Santuário.  

 

    
 
5º Dia – Fátima / Lisboa / Fátima  

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Lisboa, cidade conquistada aos Mouros em 1147 e capital de 
Portugal. Passagem pelas principais ruas da cidade e visita à zona de Belém: Igreja do Mosteiro dos 
Jerónimos, Padrão dos Descobrimentos, Torre de Belém e possibilidade de provar os deliciosos Pastéis de 
Belém. Viagem ao longo das margens do Tejo e chegada à Baixa. Paragem para visita do Chiado, 
Restauradores, Rossio, Rua Augusta, etc. Almoço livre e tempo livre. Possibilidade de subir um dos típicos 
Elevadores ou visitar a Sé Catedral e a Igreja de Santo António, local de nascimento do Padroeiro de 
Lisboa. Passagem pelo Parque das Nações, a parte mais moderna da cidade onde teve lugar a EXPO ’98. 
Regresso a Fátima e jantar no hotel. Terço e procissão das velas no Santuário.  

 

   
 
  



 

 

Tel. 00351 249 544 123 
geral.ourem@vnburgo.webside.pt 

Tel.: 00351 249 534 088 
travelfatima@vnburgo.webside.pt 

 

 

  

6º Dia – Fátima / Leiria / Coimbra / Fátima  

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Leiria e visita ao castelo, símbolo monumental da história da cidade, 
que funcionou como fortaleza militar e palácio real. Aqui viveu D. Dinis com a Rainha Santa Isabel. Percurso 
pelas ruas e praças do centro histórico e visita à Sé Catedral, a primeira grande obra do Renascimento em 
Leiria. A sua fachada é de estilo barroco e foi reconstruída após o terramoto de 1755. A Sé possui três 
naves de abóbadas artesoadas, uma capela-mor em talha dourada e duas capelas laterais.  
Partida para Coimbra e percurso panorâmico pela cidade. Almoço livre. Visita à Universidade, a mais antiga 
de Portugal e uma das primeiras universidades da Europa. Com mais de sete séculos, a Universidade de 
Coimbra conta com um património material e imaterial único, peça fundamental na história da cultura 
científica europeia e mundial. As suas características únicas levaram a UNESCO a declarar a Universidade 
de Coimbra Património Mundial da Humanidade. Breve passeio no Jardim Botânico. Se o tempo o permitir, 
possibilidade de passear um pouco no centro histórico. Regresso a Fátima e jantar no hotel. Terço e 
procissão das velas no Santuário.  
 

    
 
7º Dia – Fátima / Porto / Fátima  

Pequeno-almoço no hotel e partida para uma excursão de dia inteiro no Porto percorrendo os locais 
mais carismáticos e os monumentos mais importantes desta cidade, como a Estação de São Bento, Torre 
dos Clérigos, Palácio da Bolsa, Casa da Música, Igreja de São Francisco, Avenida dos Aliados, Fundação 
de Serralves, Cais de Gaia, Igreja do Carmo, Sé Catedral (século XII), Ribeira e as Caves de Vinho do 
Porto. Tempo também para desfrutar do cruzeiro das 6 pontes que demora cerca de 50 minutos e oferece 
uma bela panorâmica das cidades do Porto e de Gaia, contando a sua história à medida que passa pelas 6 
pontes sobre o Douro. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal e tem um dos mais notáveis centros 
históricos em toda a Europa, o qual constitui Património Mundial da UNESCO.  Almoço livre. Regresso a 
Fátima e jantar no hotel. Terço e procissão das velas no Santuário.  
 

 
 
 
8º Dia – Fátima  
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre até à hora da partida.  
 
O programa inclui: 

- Estadia de 7 noites em Fátima, em hotel 4* e em regime de Meia Pensão; 
- Todas as excursões e visitas indicadas no programa, acompanhadas de guia.  
 
Nota: este programa pode ser adaptado a gosto, adicionando ou retirando excursões ou refeições, etc.  
 

Reservas e informações: 

 
VIAGENS NOVO BURGO, Lda., RNAVT Nº 1975 
Praça do Município, nº 12 
2490 – 499 Ourém – Portugal 
Tel.: 249 544 123 
E-mail: geral.ourem@vnburgo.webside.pt            
 

VIAGENS NOVO BURGO, Lda., RNAVT Nº 1975 
Ed. Triângulo; Rua N. Sra. das Vitórias, Nº 9, Loja 3 
2495 – 421 Fátima – Portugal 
Tel.: 249 534 088 
E-mail: travelfatima@vnburgo.webside.pt 
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