18 Julho (sab) – Leça da Palmeira, OSCARTUR 07h45, Porto, Boavista, Café Convívio 08h00. Em direção a
FÁTIMA (visita e almoço). Visita às casas dos 3 pastorinhos em ALJUSTREL. Jantar, alojamento e
pequeno-almoço no Áurea Fátima Hotel 4ª – Fátima ou similar.
O Santuário de Fátima é uma das maiores referências do culto mariano, a que acorrem peregrinos de todo o
mundo. A Cova da Iria, era até 1917 um lugar desconhecido do concelho de Ourém. Nesse ano, um
acontecimento religioso veio mudar para sempre a sua história e importância, quando três crianças pastoras,
Jacinta e seus dois primos Francisco e Lúcia, testemunharam sucessivas aparições de Nossa Senhora do Rosário.
Encarado inicialmente com relutância pela Igreja mas acarinhado pelo povo, o fenómeno só em 1930 seria
reconhecido pelo bispo de Leiria. A partir de então o desenvolvimento foi notório e Fátima é cidade desde 1997.
ALJUSTREL – A pequena aldeia de Aljustrel foi o local de nascimento dos três pastorinhos. Visitamos a casa
dos irmãos Francisco e Jacinta, assim como a casa da Lúcia, convertida num museu que retrata o modo de
vida local do início do séc. XX.
VALINHOS – Entre a 8.ª e a 9.ª estações da Via-sacra no Caminho dos Pastorinhos fica o local onde ocorreu a
quarta aparição de Nossa Senhora, em 19 de agosto de 1917, local designado de Valinhos.
CASA MUSEU DE ALJUSTREL – localiza-se junto à casa natal da Lúcia, a cerca de 2 quilómetros do Santuário
de Fátima. Primeiro núcleo museológico permanente do Santuário, foi inaugurada em 19 de agosto de 1992 e
está instalada na antiga residência de Maria Rosa, madrinha de batismo da Lúcia. Aí se podem observar
quatro núcleos que ajudam a entender a vida quotidiana à época das aparições.
CASA do FRANCISCO e da JACINTA – Esta foi a casa em que nasceram os Beatos Francisco e Jacinta Marto,
os dois filhos mais novos da família Marto. A casa, que dista cerca de 200 metros da casa da Lúcia, foi
adquirida pelo Santuário em novembro de 1996, sendo posteriormente reconstruída.
CASA da LÚCIA – Casa em que nasceu e viveu Lúcia de Jesus, a mais nova de seis irmãos. Aí se efetuaram os
primeiros interrogatórios aos videntes e no seu quintal existem ainda as figueiras à sombra das quais os três
pequenos pastores brincavam e se escondiam quando procurados por curiosos ou peregrinos.
Em 1981, a Irmã Lúcia ofereceu a casa ao Santuário, que dela tomou posse apenas em 1986. O espaço
envolvente da casa foi arranjado e no seu quintal construiu-se um novo Posto de Acolhimento e Informações,
inaugurado em agosto de 1994.
SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA – tempo de oração.

19 Julho (dom) – FÁTIMA, NAZARÉ (almoço), FIGUEIRA DA FOZ, MIRA e PORTO e LEÇA DA PALMEIRA
NAZARÉ e a praia mais concorrida do litoral Oeste. Subida ao centro histórico “Sítio”, Santuário da Nossa
Senhora da Nazaré, Ermida da Memória e Miradouro do Suberco (vista incrível da falésia e da praia da vila).
FIGUEIRA DA FOZ, sol e mar. Na foz do rio Mondego o bairro “Novo” que, na década de sessenta do Séc XIX,
foi inspirado em estâncias balneares francesas. Casas com elementos de Arte Nova e Art Deco com realce para
o Palácio Sotto Mayor (hoje em dia espaço cultural).
MIRA, de aldeia piscatória a concorrida estância balnear. Mira é também conhecida por Palheiros de Mira,
devido às construções de madeira utilizadas pelos pescadores.

INCLUINDO: Viagem autopullman-luxo. PENSÃO COMPLETA (2 almoços e 1 jantar). Alojamento no Áurea

Fátima Hotel 4* ou similar. Visitas incluídas. Guia acompanhante.
EXCLUINDO: Bebidas e, extras de carácter particular.
Sup. quarto IND. EUR = 30,00

18 e 19 de Julho de 2020

€ 195,00

