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Santuário de Fátima regista número recorde de peregrinações
Em 2015 registaram-se 4390 grupos em peregrinação
O ano de 2015 foi o que registou maior número de peregrinações organizadas ao
Santuário de Fátima, desde que há registos, num total de 4 390 grupos, com 587 128
peregrinos.
De acordo com o Serviço de Peregrinos deste Santuário registaram-se 1 591
peregrinações portuguesas, com 461 300 peregrinos e 2 799 peregrinações
estrangeiras, provenientes de 90 países, com um total de 125 829 peregrinos.
Estes peregrinos integram os 6,7 milhões de participantes nas 9 948 celebrações, que
se realizaram no Santuário de Fátima no ano passado.
1/3

O mês de maio registou o maior número de grupos nacionais, 423, e o de outubro, o
maior número de grupos estrangeiros, 553.
O mês de janeiro é o que regista menor aﬂuência de peregrinos, quer nacionais quer
estrangeiros.
De referir que se realizaram quatro peregrinações de âmbito diocesano, presididas
pelos respetivos bispos: Leiria-Fátima, Guarda, Portalegre-Castelo Branco e Forças
Armadas e de Segurança.
De âmbito nacional, realizaram-se 109 peregrinações de grupos e movimentos da
Igreja, famílias religiosas e algumas organizações de caráter civil.
A diocese com maior número de grupos em peregrinação é Lisboa, com 383 grupos(34
362 peregrinos) mas a diocese com maior número de peregrinos é a do Porto, com 39
686 peregrinos (272 grupos).
Em 2015, a presidência de missas oﬁciais foi atribuída a 122 sacerdotes peregrinos.
Também no ano passado foram atendidos nos Postos de Informações (Santuário e
Aljustrel) 184 128 peregrinos, dos quais 48 560 portugueses e 135 568 estrangeiros, de
162 nacionalidades.
Foram também acolhidos 7 301 grupos, com 260.150 peregrinos, sendo 21.060
portugueses e 239.150 estrangeiros.
Foram realizadas 564 sessões de vídeo, com a presença de 7 569 espetadores. Destas,
144 sessões foram em língua portuguesa (com 3.169 espetadores) e 420 em línguas
estrangeiras (com 4.400 espetadores).
Foram, ainda, realizadas 217 visitas guiadas aos espaços do Santuário, com 4 685
participantes.
A Casa da Lúcia foi visitada por 336 299 peregrinos. Destes, 117 493 vieram
individualmente e 218 806 em grupo. Relativamente às nacionalidades, 139.469 eram
de nacionalidade portuguesa e 196.830, de outras nacionalidades.
A Casa do Francisco e da Jacinta foi visitada por 320 193 peregrinos. Destes, 112 733
vieram individualmente e 207 460 vieram em grupo. Quanto às nacionalidades, 133 832
visitantes eram portugueses e 186 361 eram estrangeiros.
A Casa do Jovem, que funcionou na Colunata Sul, nos ﬁns de semana de julho e agosto
e primeiro ﬁm de semana de setembro, recebeu a visita de 5 759 pessoas, das quais 1.
402 foram jovens.
É de notar o considerável aumento no número de pessoas que passou pela Casa do
Jovem, relativamente ao ano anterior (2014: 1 523 pessoas, das quais 415 jovens) facto
que se deveu à localização da entrada para este espaço.
Nestas estatísticas importa referir, também, que nos vários espaços de que o Santuário
dispõe para alojamento- Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, Casa de Retiros
de Nossa Senhora das Dores, Centro Pastoral Paulo VI, Acolhimento S, Bento Labre,
Casa de São Miguel, Colunata e Casa da Argentina, registaram-se ao longo do ano cerca
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de 55 mil dormidas, sendo que os grupos portugueses foram predominantes, 572
grupos organizados. Ainda no que respeita ao serviço de alojamentos importa referir
que as Casas de Retiros, Centro Pastoral Paulo VI e Albergue dos Peregrinos a Pé
serviram no total 148 240 refeições (94 708 almoços e 53 532 jantares), no ano de
2015.
CR

TAGS: estatisticas dados de peregrinacoes em 2015
www.fatima.pt/pt/news/2016-03-07-santuario-de-fatima-regista-numero-recorde-de-pere
grinacoes-2016-03-07

3/3

