
Rota Carmelita



∞ Apresentação da Rota Carmelita
∞ Apresentação dos suportes físicos
∞ Apresentação de suportes informativos 
∞ Manutenção da Rota
∞ Entrega e explicação de dossier de instalação da Rota
∞ Visita técnica a um troço da Rota

Programa



∞ Integrada no projeto nacional “Caminhos de Fátima”
∞ Cofinanciada ao abrigo do Centro2020, via ACF

∞ Operacionalizada pela ADCMMM



∞ CCDRC
∞ Associação Caminhos de Fátima
∞ Turismo de Portugal

∞ 6 Municípios 
∞ 21 Uniões/Juntas de Freguesia
∞ Equipas técnicas (A2Z, Go Outdoor e OHO)

∞ Centro Nacional de Cultura
∞ Via Lusitana
∞ Obra Nacional da Pastoral do Turismo
∞ Carmelo de Santa Teresa 
∞ Santuário de Nossa Senhora de Fátima
∞ Entidade Regional de Turismo

Parceiros



∞ Do Memorial da Irmã Lúcia 
(Carmelo de Santa Teresa) ao 
Santuário de Fátima

∞ Rota unidirecional
∞ 111 km’s

∞ 6 concelhos
Coimbra (15km)

Condeixa-a-Nova (14km)
Penela (5km)
Ansião (23km)

Alvaiázere (17km)
Ourém (39km)



∞ 6 Etapas (pedreste e ciclável)
Coimbra – Condeixa-a-Nova (16 Km)
Condeixa-a-Nova – Rabaçal (13km)

Rabaçal – Ansião (19,5km)
Ansião – Bofinho (13,5km)
Bofinho – Seiça (26km)
Seiça – Fátima (23km)

∞ 6 Variantes de fruição cultural
Mata do Jardim Botânico

Couraça de Lisboa
Mosteiro de Santa Clara-a-Nova

Santiago da Guarda
Vila de Alvaiázere

Vila Medieval de Ourém



∞ Maioritariamente atravessada por troços naturais
∞ É um percurso alternativo aos grandes eixos rodoviários



∞ Rota de inspiração carmelita
∞ Vida, obra e mensagem da Irmã Lúcia

∞ Proposta de fruição do território



∞ Património



∞ Gastronomia



∞ Natureza



Suportes criados – nota prévia

A sinalética implementada cumpre as orientações definidas no
manual de normas vinculado pelo Turismo de Portugal, I.P. para a
marca “Caminhos de Fátima”.

Manual de Normas Turismo de Portugal - “Caminhos de Fátima”

Proposta Visual Aprovada – Rota Carmelita

https://www.dropbox.com/s/ayjdnhaaunesqqs/TDP_CAMINHOS_FATIMA_Manual_Normas_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dljivp6c9kpgwc4/Estudo%20Preliminar%20Sinaletica%20Caminho%20de%20Fátima%20004_aprovado.pdf?dl=0


∞ Sinalética

∞ 515 balizas
∞ 610 colagens
∞ 267 marcas de pavimento
∞ 54 totens de entrada



∞ 45 Painéis 
(Rota Total, informativos, de recurso turístico e de variante)

Estruturas físicas de informação



∞ Painel de 
Rota intercalar

Rabaçal



∞ Painel Interpretativo

1000 anos de história
Igreja Paroquial do Rabaçal



∞ Guia 
∞ Brochura A4

∞ Suporte dedicado às viaturas de Apoio 
∞ Filme promocional

∞ Website (www.caminhosdefatima.com/rotacarmelita)

Materiais promocionais



Documentos referentes à Instalação da Rota Carmelita

∞ Rotómetro - Tabela geral de Pontos de Marcação (waypoints) ao longo do traçado –
Link
Esta tabela apresenta o total de intervenções a realizar em cada cruzamento, quer 

sejam placas, balizas, setas, postes ou painéis. Deve acompanhar sempre os trabalhos de 
vistoria e manutenção do percurso.

∞ Localização georreferenciada - Link
Esta pasta disponibiliza a localização dos traçados do percurso no formato KMZ com
Waypoints (localização exata) de instalação de cada sinalética/estrutura disponibilizando
imagem da instalação original da mesma.

∞ Mapas de instalação - Link
Esta pasta disponibiliza mapas de pormenores de implementação com waypoints (localização
exata) da sinalética/estrutura a instalar.

https://www.dropbox.com/sh/1p8q9z9ekjx9f8b/AADRWF3gEyBwYzoE0XwYP61Ra/Dossier de Instala%C3%A7%C3%A3o?dl=0&preview=ROTOMETRO_ROTA+CARMELITA.ods&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1p8q9z9ekjx9f8b/AADOLFDObVFTOJAWsquWUxiga/Dossier de Instala%C3%A7%C3%A3o/Localiza%C3%A7%C3%A3o georreferenciada?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1p8q9z9ekjx9f8b/AADKhfXy9d6q4CQxSb15UqZla/Dossier de Instala%C3%A7%C3%A3o/Mapas de Instala%C3%A7%C3%A3o?dl=0&subfolder_nav_tracking=1


Estratégia de minimização de Fatores agravantes 

Como estratégia de minimização da existência de agravantes à conservação deste 
percurso foi desde logo definido como prioritário:

 Compatibilização do traçado com os usos e costumes tradicionais da população 
local;

 Comunicação e envolvimento das juntas de freguesia no projeto;
 Utilização de materiais e suportes de marcação pouco sujeitos ao vandalismo;
 O respeito pela propriedade privada e a concordância dos proprietários como 
princípio fundamental da implementação.



Causas de degradação da sinalética

∞ Exposição aos elementos
∞ Crescimento da vegetação

∞ Outros utilizadores (por exemplo, tratores)
∞ Animais

∞ Vandalismo
∞ Traçado dos trilhos



Manutenção em duas vertentes: 

- LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DO TRILHO
- REPOSIÇÃO DE SINALÉTICA



Limpeza e Manutenção de Sinalética e Estruturas

Peças em compacto fenólico com gravação em CNC/laser e pintura:

Este material proporciona um nível de intervenção ao longo dos anos praticamente nulo, podendo apenas ser 
necessária limpeza superficial (com pano humedecido para remoção de agentes externos, como poeiras ou fungos).



Limpeza e Manutenção de Sinalética e Estruturas

Peças em Stratimage:

Os painéis Stratimage® têm a característica de serem anti-graffiti. Para a sua limpeza podemos usar água, 
terebintina, álcool, acetona e um pano anti-abrasivo (como microfibra ou algodão). A resina termoendurecida

utilizada no fabrico dos painéis Stratimage® impede a aplicação de uma tinta ou uma relaminação do suporte. A 
superfície de acabamento personalizada está incluída no material, protegendo-o de uma "nova personalização".



Manutenção de Sinalética e Estruturas

Peças em Aço Corten:

O Aço Corten, tal como o fenólico, são materiais bastante resistentes e próprios para exterior. 
É natural que se acumulem areias, podendo por isso ser escovadas com uma escova macia.



Estratégias de Monitorização

Recomenda-se neste projeto que a monitorização do percurso seja complementada 
pelas seguintes estratégias e/ou ferramentas:

∞ Formulário de comunicação de problema detetado no percurso; 
∞ Entrevistas aos utilizadores da Rota;
∞ Realização de vistorias periódicas (base semestral, por exemplo em setembro e 

abril) para levantamento das necessidades existentes, 



Rota Carmelita


