12 de março, 2021
Santuário de Fátima retoma programa oﬁcial com peregrinos a partir de dia 15 de março

Santuário de Fátima retoma programa oﬁcial com peregrinos a
partir de dia 15 de março
Celebrações decorrem na Basílica da santíssima Trindade e Capelinha
cumprindo com as regras sanitárias em vigor
O Santuário de Fátima vai retomar o seu programa oﬁcial diário na próxima segundafeira, com celebrações abertas aos peregrinos mas mantendo em vigor as regras
sanitárias, que obrigam à manutenção do distanciamento físico entre pessoas que não
sejam do mesmo agregado familiar, ao uso da máscara em todos os espaços do
Santuário bem como à frequente higienização das mãos.
A partir de dia 15 de março, um ano depois de ter vivido o primeiro grande
conﬁnamento com celebrações sem peregrinos, pela primeira vez na sua história, o
Santuário retoma a sua atividade celebrativa garantindo diariamente seis missas- às
07h30, 09h00, 11h00, 15h00 e 18h30- , na Basilica da Santíssima Trindade e a das
12h30 na Capelinha das Aparições e a oração do terço às 12h00, 18h30 e 21h30,
também na Capelinha das Aparições. Ao ﬁm-de-semana haverá ainda terço às 10h00.
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Regressa, igualmente, a oração de Vésperas ao domingo, às 17h30, na Basílica de
Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
O Santuário de Fátima manterá as transmissões da Missa das 11h00, e do Terço às
18h30 e 21h30 em www.fatima.pt, no canal do Youtube, na página do Facebook e no
MeoKanal707070. A Missa das 11h00 e o Terço das 18h30 terão igualmente transmissão
na Rádio e TV Canção Nova de segunda-feira a domingo e a Rádio Renascença
transmite o Terço das 18h30 de segunda-feira a sexta-feira. Durante a quaresma, o
Santuário transmitirá também a Via -Sacra, às sextas-feiras, pelas 16h00.
Também na segunda-feira abrirá a livraria do Santuário, instalada provisoriamente na
Casa de São Miguel, que funcionará entre as 09h00 e as 18h00, durante a semana, e
entre as 9h00 e as 13h00, ao ﬁm-de-semana, permanecendo a possibilidade de outras
encomendas poderem ser feitas na loja on-line do Santuário.
Os espaços museológicos do Santuário, nomeadamente a exposição temporária “Os
rostos de Fátima- Fisionomias de uma paisagem espiritual” reabrirão a 5 de abril. A
exposição, patente no Convivium de Santo Agostinho, no piso inferior da Basílica da
Santíssima Trindade, pode ser visitada de segunda-feira a domingo, das 09h00 às
12h45 (última entrada) e das 14h00 às 17h45 (última entrada). A entrada é livre.
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