
	  

Curso para formadores sobre Fátima  
e para autores de projetos no âmbito do Centenário das Aparições 
 
30 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2015  
Centro Pastoral de Paulo VI, sala João Paulo II 
 
objetivos  
. proporcionar um maior rigor no tratamento dos diferentes temas relacionados com a História e a Mensagem 
de Fátima  
. formar os diferentes agentes que terão a missão de ministrar formações e/ou catequeses sobre a História a 
Mensagem de Fátima  
. formar os diversos autores e respetivas equipas de conteúdos dos projetos inscritos no programa da 
Comissão Organizadora do Centenário das Aparições de Fátima  
 
destinatários 
. formadores/catequistas que venham a ter a função de ensinar no âmbito das ações do Santuário de Fátima  
. autores e assessores dos projetos que envolvam criação de conteúdos no âmbito das atividades da celebração 
do Centenário das Aparições  
. membros do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima  
 
coordenação 
. Marco Daniel Duarte | diretor do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima  
 
formadores  
. André Melícias | responsável pelo Arquivo e Biblioteca do Santuário de Fátima  
. Ângela de Fátima Coelho | religiosa da Aliança de Santa Maria, Postuladora da Causa de Canonização de 
Francisco e Jacinta Marto e Vice-Postuladora da Causa de Beatificação de Lúcia de Jesus  
. Luís Oliveira | responsável pelo Arquivo Audiovisual do Santuário de Fátima  
. Marco Daniel Duarte | diretor do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima e do Museu da 
mesma Instituição  
. Pedro Valinho Gomes | assessor da Postulação de Francisco e Jacinta Marto e do Serviço Executivo do 
Centenário das Aparições de Fátima  
. Sónia Vazão | responsável pela secção de Investigação do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de 
Fátima e técnica superior de Inventário do Museu da mesma Instituição  

 
programa  

sexta-feira, dia 30 de janeiro 
 
10h15m | Sessão de abertura  
Coordenador do curso e Formadores  
 
10h30 | O contexto histórico das aparições de Fátima  
Sónia Vazão   
 
11h00 | Breve reflexão historiográfica sobre Fátima  
Marco Daniel Duarte  
 
11h30 | pausa 
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11h45 | A cronologia de Fátima: súmula dos episódios mais significativos  
Ângela de Fátima Coelho | Sónia Vazão  
 
13h00 | pausa para almoço 
 
14h30 | Os protagonistas de Fátima  
Ângela de Fátima Coelho | Sónia Vazão  
 
17h00 | pausa 
 
17h15 | A peculiaridade das aparições de Fátima no contexto das restantes aparições 
marianas: apresentação dos temas constitutivos da Mensagem no contexto da reflexão 
teológica da Igreja do século XX  
Pedro Valinho Gomes  
 
17h30 | A centralidade de Deus nas aparições do Anjo e da Virgem Maria: a adoração 
trinitária e eucarística na Mensagem de Fátima 
Pedro Valinho Gomes  
 
18h45 | A Virgem Maria, em Fátima: a Senhora do Rosário mostra o seu Imaculado 
Coração  
Ângela de Fátima Coelho  
 
19h45 | pausa para jantar 
 
21h30 | O Segredo de Fátima  
Marco Daniel Duarte  
 
 

sábado, dia 31 de janeiro 
 
10h00 | O rosário para alcançar a paz  
Ângela de Fátima Coelho  
 
10h45 | pausa  
 
11h00 | A Reparação e a Consagração  
Pedro Valinho Gomes  
 
12h00 | A figura do Papa na Mensagem e na História de Fátima  
Pedro Valinho Gomes  
 
13h00 | pausa para almoço 
 
14h30 | A construção do santuário 
Marco Daniel Duarte  

 
15h30 | A iconografia de Fátima 
Marco Daniel Duarte  
 
16h30 | pausa 
 
16h45 | Fátima e a Cultura  
Marco Daniel Duarte  
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17h30 | As fontes para o estudo de Fátima: fontes arquivísticas, artísticas e materiais  
Marco Daniel Duarte, Sónia Vazão, André Melícias, Luís Oliveira  
 
18h30 | Debate em torno do significado global das aparições de Fátima no contexto do 
mundo contemporâneo  
Coordenador do curso, Formadores e Formandos  
 
20h00 | pausa para jantar 
 
21h30 | Rosário e Procissão das velas  
 
 

Domingo, dia 1 de fevereiro 
 
09h30 | Visita: “Neste vale de lágrimas”. Exposição temporária evocativa da aparição de 
agosto de 1917  
 
11h00 | Eucaristia 
 
13h00 | Pausa para almoço 
 
14h30 | Visita: Casa das Candeias. Núcleo museológico da Fundação Francisco e Jacinta 
Marto 
 
15h15 | Visita: Casas dos videntes e lugares das aparições do Anjo e da aparição mariana 
de agosto  


