
Nesta viagem iremos percorrer os principais locais que marcaram a 
Batalha de Aljubarrota ou Batalha Real, a qual permitiu a afirmação 
de Portugal como Reino Independente. 
Iniciamos a nossa visita em Ourém com passagem pelas ruínas da 
Capela de São Sebastião e vila medieval até ao Castelo ou Paço 
dos Condes de Ourém, considerado um dos mais belos castelos 
portugueses, concedido em 1384, por D. João I, junto com o título de 
Conde de Ourém, a D. Nuno Álvares Pereira, local de onde este partiu 
para a Batalha de Aljubarrota. Seguimos em direcção a Porto de Mós 
com uma breve paragem durante a viagem para apreciar a estrada 
Romana através da qual se deslocaram as tropas oriundas do Castelo 
de Ourém em direcção ao castelo de Porto de Mós. Visitaremos de 
seguida o Castelo de Porto de Mós que albergou as tropas de D. João 
I e de D. Nuno Álvares Pereira nas noites anteriores à batalha.
Partimos em direcção ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória ou 
Mosteiro da Batalha, importante monumento nacional que integra o 
Património da Humanidade da UNESCO, desde 1983. Mandado erguer 
em 1386 por D. João I de Portugal, como resultado do cumprimento 
de uma promessa feita por este aquando da vitória na batalha de 
Aljubarrota (Batalha Real) e a qual garantiu a independência de Portu-
gal, sobre o reino de Castela. Tempo livre para almoço.
Após o almoço, visitamos a 1ª Posição ocupada pelo exército portu-
guês na Batalha, primeiro local escolhido por Nuno Álvares Pereira para 
travar o avanço do exército castelhano, no entanto, os Castelhanos 
não quiseram combater neste local e continuaram a marcha, vindo 
a reencontrar o exercito português horas mais tarde no Campo Militar 
de São Jorge, onde se defrontou a batalha. Nesse local loca- liza-se o 
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, onde teremos a 
oportunidade de percorrer o campo de batalha e os  locais de posi-
cionamento do exército português e o exército franco-castelhano. 
Após esta experiência mais próxima com a Batalha de Aljubarrota, 
vamos conhecer de forma mais profunda o local que lhe dá nome, 
a Vila de Aljubarrota, local de importantes figuras historicas como a 
Padeira de Aljubarrota e o arquitecto português Eugénio dos Santos, 
responsável pela reconstrução da Baixa Pombalina de Lisboa após o 
terramoto de 1755. Iremos explorá-la através de um agradável passeio 
pelas suas ruas históricas onde os edifícios conservam a traça antiga 
de características medievais.
Partimos rumo a Alcobaça  onde iremos encontrar o Mosteiro de Santa 
Maria de Alcobaça, uma das primeiras fundações monásticas cister-
cienses em território português, tendo sido iniciada a sua edificação 
em 1178 pelos monges de Cister. Actualmente está classificado como 
Património da Humanidade pela UNESCO. Regresso.

Aljubarrota

Mosteiro de Alcobaça

 Castelo de Porto de Mós

Castelo de Ourém

22 3 4 5 6 7

Grátis até aos 3 anos. 
50% dos 4 aos 10 anos.

Snack Box (lanche) opcional,  5€ por pessoa. 
Preços para saídas do Distrito de Leiria, para 
outros locais consulte-nos.

Realiza-se de Terça a Domingo
Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares. Água, Wifi, 
AC e motorista guia. Entrada no Castelo de 
Porto de Mós e no Centro de Interpretação da 
Batalha de Aljubarrota.

Não inclui:
Almoço (opcional c/ suplemento). Entrada nos 
claustros do Mosteiro da Batalha (6€ p/ pessoa) 
e do Mosteiro de Alcobaça (6€ p/ pessoa). 
Despesas pessoais.
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Batalha de 
Aljubarrota II

100€*
79€*
65€*
59€*
55€*
50€* *preço por pessoa.

Mosteiro da Batalha


