
ENCONTRO 
DE GUIAS
/INTÉRPRETES 
40.ª edição
COMUNICAR, PROPOR 
E VIVENCIAR FÁTIMA 
EM TEMPO DE PANDEMIA
Santuário de Fátima DEPARTAMENTO DE ACOLHIMENTO E PASTORAL

26 de abril de 2021 EM PLATAFORMA ZOOM

O Encontro de Guias-Intérpretes do Santuário de Fátima alcança a sua 40.ª edição 
num tempo marcado por condições de excecionalidade: o mundo encontra-se a atravessar 
há mais de um ano uma pandemia com impactos profundos na sociedade de que fazemos 
parte. Também a vivência da fé, a possibilidade de fazer experiência do Santuário 
de Fátima e os modos e meios de presenciar o património religioso e captar e transmitir 
interpretativamente o(s) seu(s) conteúdo(s) e sentido(s) �caram tomados por desa�os 
até há pouco inimagináveis. É neste contexto, de um hoje que não podemos nem devemos 
ignorar, que propomos aos guias-intérpretes um exercício de leitura de Fátima, 
a um tempo realista e esperançosa, nas suas dimensões comunicacional e celebrativa, 
artístico-cultural e turística, no horizonte dos desa�os e perspetivas que a pandemia 
aporta a este Santuário e a todos os que têm por missão e tarefa servir os seus peregrinos 
e visitantes, guiando-os e oferecendo-lhes a experiência de uma visita enriquecida 
hermeneuticamente, ajudando-os a ler o património que contemplam e experienciam.

PROGRAMA
10:00 Palavra de abertura 
 Carlos Cabecinhas

10:40 Portugal, Centro, Fátima: desa�os e perspetivas na (re)dinamização 
 do turismo religioso 
 Pedro Machado

11:30 Intervalo

11:45 Regressar a Fátima: a cidade-santuário (re)aberta aos peregrinos e visitantes  
 Alexandre Marto

12:30 Comunicar Fátima em tempo de pandemia: di�culdades, conquistas 
 e novos horizontes
 Carmo Rodeia

13:00 Almoço

14:30 Viver e celebrar a fé hoje: luzes e contraluzes de um tempo singular 
 Joaquim Ganhão

15:00 O Santuário de Fátima: memorial de uma fresta de luz sobre a História 
 Sandra Bartolomeu

15:45 Intervalo

16:15 Os Rostos de Fátima: �sionomias de uma paisagem espiritual 
 — interpretação da exposição pelo seu comissário
 Marco Daniel Duarte

17:15 Diálogo �nal e encerramento

ORADORES
Carlos Cabecinhas  Reitor do Santuário de Fátima

Pedro Machado  Presidente do Turismo do Centro de Portugal

Alexandre Marto  CEO do Fatima Hotels Group

Carmo Rodeia  Diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima

Joaquim Ganhão  Diretor do Departamento de Liturgia do Santuário de Fátima

Sandra Bartolomeu  Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima

Marco Daniel Duarte  Diretor do Museu e do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
No presente contexto, e num momento marcado ainda por bastantes condicionalismos decorrentes 
do processo de progressivo descon�namento, o Encontro de Guias-Intérpretes decorrerá na plataforma 
Zoom, na procura de oferecer ao maior número possível de interessados a possibilidade de participação.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e sujeitas a con�rmação. Na con�rmação, serão fornecidos 
os dados necessários ao acesso à plataforma digital.

A inscrição deve ser formalizada, até ao dia 22 de abril, pelo preenchimento do formulário disponível 
em: h�ps://forms.gle/WkzNDEabBL2JA1oP8


