
sugestão de roteiro
dois dias no

concelho de ourém

Comece por Fátima, visite o maior Santuário Mariano 
de toda a Europa, vá até Aljustrel e conheça a Aldeia 
dos Pastorinhos. Apanhe a ecovia e descubra também 
o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga.

Igreja de Nª. Srª. da Purificação
(Imóvel de Interesse Público)
A estrutura actual, do séc. XIV, 
associa-se ao poder fundiário 
cisterciense e templário. Alberga um 
retábulo em talha dourada, azulejos 
seiscentistas enxaquetados, pinturas e 
esculturas barrocas.

Church of Our Lady of Purification 
(Property of Public Interest)
The current structure, built in the 
sixteenth century, is founded by the 
combined support of the Cistercians and 
Templars. Home to a gilded wood retable, 
sixteenth century chequered wall tiles 
and baroque paintings and sculptures.

Aljustrel e Valinhos
Em Aljustrel, as casas dos videntes das 

aparições de Fátima (Imóvel de Interesse 
Público) e a Casa-Museu; em Valinhos, o 

Calvário Húngaro e a Via-Sacra.

Aljustrel and Valinhos
In Aljustrel, the houses of the clairvoyants 

of the apparitions of Fátima (property of 
Public Interest) and the House Museum; 

in Valinhos, the Hungarian Calvary and 
the Way of the Cross.

Núcleo Histórico de Ourém
Praças temáticas, com comércio 

tradicional e edifícios centenários 
(Museu Municipal – Casa do 

Administrador, antigo Paços do 
Concelho, Hospital de Santo Agostinho, 

Casa da Música).

Historic Centre of Ourém
Thematic town squares with traditional 

trade and centenary buildings (Municipal 
Museum: Administrator’s House, old City 

Hall, St. Agostinho’s Hospital, and the 
Music House).

Santuário de Fátima
Palco das aparições em 1917, a Cova

da Iria convida à reflexão, à oração e à 
contemplação. A Capelinha das 

Aparições, as basílicas, ou o muro de 
Berlim, são alguns patrimónios deste 

espaço de culto.

Fátima’s Sanctuary
The apparitions’ in 1917, Cova da Iria is 

an invitation for reflection, prayer and 
contemplation. The little Chapel of 

Apparitions, the basilicas or the Berlin’s 
wall are some of the heritage hotspots 

within this worship site.

Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros (Monumento Natural).
Um dos principais repositórios de 
formações calcárias do país, com mata 
mediterrânica, arquiteturas de pedra e 
tradições rurais.

Natural Park of Aire and Candeeiros 
Mountains (Natural Monument).
One of the main repositories of 
calcareous formations in the country, 
with Mediterranean woods, stone 
architectures and rural traditions.

Capela de S. Sebastião
Templo edificado próximo do local de 
acampamento de D. João I e do 
Condestável do Reino, com as suas 
tropas, em 11 de Agosto de 1385, na 
incursão para a batalha de Aljubarrota.

Chapel of St. Sebastião
This Chapel is positioned near the 
location where King João I and the 
Constable (D. Nuno Álvares Pereira) 
camped with their troops, when they 
were on their way to the Battle of 
Aljubarrota (11th of August 1385).

Parque Natureza do Agroal
Maior nascente do Rio Nabão com praia 
fluvial e núcleo de interpretação.
Paisagem de grande biodiversidade, com 
interesse geológico e arqueológico.

Agroal’s Nature Park
Largest water spring of River Nabão, its 
riverside beach and interpretation centre.
A landscape of great biodiversity and of 
great geological and archaeological interest.

QUER UM CONSELHO? DESCUBRA O DE OURÉM
A Praia Fluvial do Agroal é um cartão de visita do Concelho de 

Ourém, em Portugal e além-fronteiras, mas há muito mais
para ver, saborear e sentir na nossa região.

Se a vida são dois dias, aproveite-os desfrutando do nosso 
Concelho e do muito que ele tem para oferecer.

Reúna a família, escolha um dos nossos hotéis
ou alojamentos locais, reserve uma noite (pelo menos...) e

parta à descoberta, aproveitando esta nossa sugestão para
dois dias à descoberta de Ourém.

Depois de um bom pequeno almoço, visite a 
exposição patente no auditório cultural do edifício 
dos Paços do Concelho.

É hora de experimentar outro dos patrimónios de 
maior riqueza do nosso Concelho: a gastronomia típica 
desta nossa região. Não lhe será difícil encontrar um 
restaurante capaz de lhe proporcionar uma degustação 
digna e plena dos melhores comes e bebes que 
afamam esta nossa tradição de bem receber.

De Fátima, siga para o Bairro e mergulhe na 
ancestralidade do Monumento Natural das Pegadas 
dos Dinossáurios

É tempo de rumar a Ourém e subir à Vila Medieval. Um 
café... e uma ginja, depois, suba ao Castelo e ao Paço 
dos Condes. Visite os novos espaços museológicos, 
desfrute da vista desafogada e fique a saber um 
pouco mais sobre a história de Ourém e de Portugal.

Antes de jantar, dê uma vista de olhos na 
programação do Teatro Municipal de Ourém, talvez 
possa disfrutar de algum espetáculo que lhe agrade. 
Procure o alojamento local, para descansar antes de 
começar um novo dia.

A seguir, procure o Museu Municipal de Ourém, 
visite a Casa do Administrador.  

Continuando em Ourém, usufrua do Parque da 
Cidade ou mesmo das Piscinas Municipais.

E finalmente, uma caminhada pelo passadiço, com 
início no Parque Natureza do Agroal até aqui à Praia 
Fluvial, para mais um mergulho em plena natureza, 
fruindo da beleza edílica desta paisagem.

Vila Medieval de Ourém
(Imóvel de Interesse Público)

Composta por dois pólos: o pólo militar, 
com o castelo e o palácio dos Condes de 
Ourém (Monumento Nacional), e o pólo 

religioso e jurídico-administrativo, com a 
antiga Colegiada, a cripta, a cadeia, o 

pelourinho e a casa da Câmara.

Mediaeval Town of Ourém
(Property of Public Interest)

Composed of two quarters: the military 
quarter, with the castle and the Palace of 

the Counts of Ourém (National Monument), 
and the religious plus legal and 

administrative quarter, with the ancient 
Collegiate Church, the Crypt, the prison, the 

pillory and the former Town House.


