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ROTA DO CABRAL
Pedro Álvares Cabral (Belmonte, 1467 ou 1468,
Santarém, c. 1520) foi um fidalgo, comandante militar,
navegador e explorador português, creditado como
o descobridor do Brasil. Realizou a primeira exploração
significativa da costa nordeste da América do Sul,
reivindicando-a para Portugal.

1º Dia – LISBOA / SANTAREM
Assistência à chegada no aeroporto de Lisboa e transporte
até Santarém. Chegada a Santarém. Jantar incluído em
restaurante típico em Santarém. Alojamento no Santarém
Hotel 4* ou similar.

2º Dia – SANTAREM
Pequeno-almoço no hotel. Visita da cidade de Santarém,
última residência de Pedro Álvares Cabral e local provável
da sua sepultura definitiva. Visita pelo centro histórico com
passagem por Convento de São Francisco e Igreja Sé
Catedral. Visita à Igreja da Graça, onde está o túmulo de
Cabral, junto de sua mulher Isabel de Castro, abastada
bisneta dos fundadores do convento e sobrinha de Afonso
de Albuquerque, um dos maiores líderes militares de
Portugal durante a Era dos Descobrimentos. Santa Maria da
Graça é o último grande monumento gótico monacal que
Santarém atualmente conserva. Possibilidade de visitar a
Casa do Brasil, uma casa restaurada nos tons de azul e
branco, no seu interior, histórias de um passado muito
ligado à História do Brasil. Terá sido nesta casa que D.
Pedro residiu com a sua família, bem ao lado da igreja da
Graça. Almoço incluído em restaurante local em Santarém.
Visita das Portas do Sol, Castelo de Santarém, com data
anterior à conquista Cristã. Jantar incluído em restaurante
típico em Santarém. Alojamento no Santarém Hotel 4* ou
similar.

3º Dia – SANTARÉM / BELMONTE
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Alpiarça para visita à Casa dos Patudos, admirável palácio-
museu, local de romagem de artistas, políticos, escritores e poetas. Paragem para vista sobre o
Castelo de Almourol. Almoço em restaurante local. Continuação da viagem até Belmonte. Jantar
incluído em restaurante local em Belmonte. Alojamento no Hotel Belsol 3* ou similar.

D. PEDRO ÁLVARES CABRAL

CONVENTO S. FRANCISCO - santarém

SÉ CATEDRAL - santarém

IGREJA GRAÇA - santarém

BELMONTE
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ROTA DO CABRAL
4º Dia – BELMONTE / TOMAR 
Pequeno-almoço no hotel. Visita à vila de Belmonte. Pedro
Álvares Cabral nasceu nesta vila numa família nobre, por
volta de 1467. Tão antiga como Portugal, a vila de Belmonte
foi refúgio de judeus durante vários séculos. As marcas da
presença do navegador que em 1500 terá chegado a Terras
de Vera Cruz estão patentes na Igreja Matriz de Belmonte,
também conhecida como Igreja da Sagrada Família, onde se
encontra a imagem de Nossa Senhora da Esperança, datada
do século XIV, que terá acompanhado Pedro Álvares Cabral
na sua longa viagem. Almoço incluído em restaurante local.
Após o almoço viagem até Tomar. Jantar incluído em
restaurante local. Alojamento no Hotel dos Templários 4* ou
similar.

5º Dia – TOMAR / BATALHA / FÁTIMA
Pequeno-almoço no Hotel. Visita a Tomar, cujo
desenvolvimento está intimamente ligado à Ordem dos
Templários, que, em 1159, recebeu estas terras como
recompensa pela ajuda prestada a D. Afonso Henriques
(primeiro rei de Portugal) na reconquista cristã do território.
Possibilidade de visitar o Convento de Cristo, declarado
património da humanidade pela UNESCO, em 1983. C.
Almoço incluído em restaurante local. Saída de Tomar em
direção a Fátima com passagem pela vila da Batalha.
Possibilidade de visitar o Mosteiro da Batalha. Jantar em
Fátima em restaurante local. Alojamento no Hotel
Cinquentenário 4* ou similar.

6º Dia – FÁTIMA / COIMBRA
Pequeno-almoço no Hotel. Manhã em Fátima, local de
peregrinação onde Nossa Senhora apareceu a 3 pastorinhos
em 1917. Possibilidade de assistir a cerimónias religiosas e
visitar a Basílica com os túmulos de Lúcia, Francisco e Jacinta,
assim como a Capela das Aparições. Almoço em Fátima.
Continuação do passeio para Coimbra. Jantar incluído em
Coimbra. Alojamento no Hotel Tryp Coimbra 4* ou similar.

CONVENTO CRISTO - tomar

MOSTEIRO BATALHA

FÁTIMA

MOSTEIRO ALCOBAÇA



7º Dia –COIMBRA / LEIRIA / ALCOBAÇA / NAZARÉ
Pequeno-almoço no hotel. Visita a Coimbra, cidade que tem uma
das mais antigas universidades do mundo. Possibilidade de visitar
a Universidade, a biblioteca e capela e o Museu Machado Castro.
Almoço em restaurante local. Início da viagem para a Nazaré com
paragem em Leiria e Alcobaça. Possibilidade de visitar o Mosteiro
de Alcobaça. Nazaré, a vila piscatória mais pitoresca e colorida de
Portugal e que mais se recentemente se tornou também pelas
ondas gigantes do canhão procuradas pelos surfistas de todo o
mundo. Jantar em restaurante típico na Nazaré. Alojamento no
Hotel Miramar 4* ou similar.
8º Dia – NAZARÉ / OBIDOS / LISBOA
Pequeno-almoço no Hotel. Início da viagem para Lisboa com
paragem em Óbidos. Visita desta vila com muralhas que
remontam à época medieval. Possibilidade de adquirir artesanato
local e saborear a deliciosa ginjinha, um licor inigualável. Almoço
incluído em restaurante local. Continuação da viagem. Jantar
típico em Lisboa com animação (fados, canção típica portuguesa).
Alojamento no Hotel Roma 3* ou similar.
9º Dia – LISBOA
Pequeno-almoço no Hotel. Visita de Lisboa, cidade de onde
partiram as caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral no
ano de 1500. Possibilidade de visitar os principais monumentos
alusivos aos descobrimentos. Possibilidade de visitar a Torre de
Belém, Padrão dos Descobrimentos, Mosteiro dos Jerónimos.
Almoço incluído em restaurante local. Transporte ao Aeroporto de
Lisboa.

Preço por pessoa: a consultar na agência
Preços para um mínimo de 8 pessoas, em quarto duplo, para os 
meses de Maio e Junho, e não estão válidos para estadias em 
Santarém e/ou Fátima entre 11 e 14 de Maio ou outras datas 
festivas. 

Preço por pessoa inclui:
- Transporte em carrinha de 09 lugares com motorista privado 
para os percursos mencionados
- Pensão Completa [almoços e jantares conforme programa]
- 8 Noites com Pequeno-almoço nos hotéis indicados ou similares
- Despesas do motorista
- Seguro de viagem
Não inclui: entradas em monumentos; quaisquer extra não 
mencionados no programa.
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ROTA DO CABRAL

MOSTEIROS JERÓNIMOS - lisboa

PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS - lisboa

TORRE DE BELÉM . lisboa


