Serviços e pessoas

Serviços do Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Enquanto lugar de memória do acontecimento de Fátima, centro de peregrinação e
espaço de estudo da mensagem da Senhora do Rosário, o Santuário de Fátima dispõe
de uma vasta equipa de colaboradores que, nas mais diversiﬁcadas funções,
contribuem para a missão especíﬁca que lhe está conﬁada.

Reitoria
A Reitoria é o órgão executivo superior do Santuário de Fátima, constituído pela equipa
reitoral, Reitor e Vice-Reitor, e pelos gabinetes e colaboradores nela integrados para
coadjuvar o Reitor na sua missão de governo e administração do Santuário, de
coordenação geral, de planeamento estratégico e de representação institucional.
Reitor | Pe. Doutor Carlos Cabecinhas
Contacto | reitoria@fatima.pt

Departamento de Acolhimento e Pastoral
O Departamento de Acolhimento e Pastoral tem por missão estar ao serviço dos que se
deslocam ao Santuário, ajudando na preparação das peregrinações e visitas, acolhendo
os peregrinos e prestando apoio no conhecimento da Mensagem de Fátima, do espaço,
das atividades e dos diversos organismos do Santuário, assim como desenvolver
diversas áreas de pastoral especíﬁca à luz e a partir da Mensagem de Fátima e
promover iniciativas e dinâmicas com vista ao seu aprofundamento e difusão.
Diretor | Dr. André Pereira
Peregrinações e celebrações | peregrinos@fatima.pt
Pastoral | pastoral@fatima.pt
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Departamento de Liturgia
O Departamento de Liturgia está ao serviço da dimensão celebrativa do Santuário e da
sua missão de ser lugar privilegiado do anúncio da Palavra de Deus, da celebração
comunitária da fé, especialmente nos sacramentos da Eucaristia e da Reconciliação, na
promoção da adoração eucarística e na prática dos atos de piedade. Este departamento
tem a missão de supervisionar as celebrações litúrgicas e exercícios de piedade do
Santuário, planeando as celebrações nos seus diversos elementos, coordenando a ação
de todos os intervenientes, preparando os textos e materiais de apoio, cuidando dos
espaços celebrativos, das alfaias litúrgicas e dos paramentos.
Diretor | Pe. Joaquim Ganhão
Contacto | liturgia@fatima.pt

Departamento de Ação Caritativa
O Departamento de Ação Caritativa concretiza diversas expressões da caridade
enquanto missão cristã, nomeadamente na assistência aos socialmente mais
desfavorecidos, na oferta de condições materiais aos peregrinos e nos cuidados
primários de saúde.
Diretor | na dependência do Reitor
Contacto | reitoria@fatima.pt

Departamento de Estudos
O Departamento de Estudos é responsável pelo Arquivo e pela Biblioteca do Santuário
de Fátima e tem por missão cuidar do espólio arquivístico e bibliográﬁco, investigar e
proporcionar a investigação do fenómeno de Fátima, através da interpretação das
fontes documentais que concorrem para o conhecimento de Fátima como narrativa
transdisciplinar.
Diretor | Doutor Marco Daniel Duarte
Contacto geral | estudos@fatima.pt
Arquivo Multimédia | fotograﬁa@fatima.pt

Departamento de Hospedagem
O Departamento de Hospedagem tem a missão de proporcionar condições para que os
peregrinos, em grupo ou individualmente, tenham possibilidade de alojamento e de
refeições nas casas de que o Santuário de Fátima dispõe, bem como disponibilizar
espaços e equipamentos para a realização de atividades de caráter pastoral.
Diretora | Eng.ª Tânia Rocha
Contacto | hospedagem@fatima.pt
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Museu do Santuário de Fátima
O Museu do Santuário de Fátima é o departamento que tem como missão a
preservação, o estudo, a valorização e a divulgação do património histórico-artístico,
musealizado e in situ, do Santuário. Fundado em 1955, oferece aos peregrinos e a
outros visitantes – através das exposições permanentes (Fátima Luz e Paz, Casa-Museu
de Aljustrel, Casa de Lúcia de Jesus, Casa de São Francisco e de Santa Jacinta Marto) e
das exposições temporárias – uma interpretação dos testemunhos materiais
relacionados com a História e a Mensagem de Fátima, com o desenvolvimento do
próprio Santuário e com a difusão do culto de Nossa Senhora de Fátima no mundo.
Diretor | Doutor Marco Daniel Duarte
Contacto geral | museu@fatima.pt

Departamento Económico e Financeiro
O Departamento Económico e Financeiro tem a missão de prestar os necessários
serviços para a gestão dos recursos económicos, ﬁnanceiros e patrimoniais do Santuário
de Fátima. Tem a responsabilidade de preparar o orçamento e zelar para que seja
executado, elaborar o relato económico e ﬁnanceiro, executar a contabilidade, fazer a
gestão de tesouraria, dinamizar a atividade económica de produtos e publicações e
gerir as unidades comerciais.
Diretor | Pe. Miguel Sottomayor
Contacto geral | ecoﬁn@fatima.pt
Loja, Livraria e Paramentaria | store@fatima.pt

Departamento de Vigilância e Gestão Operacional
O Departamento de Vigilância e Gestão Operacional tem por missão prestar apoio
funcional às celebrações litúrgicas e aos restantes eventos do Santuário de Fátima,
assegurar o serviço do altar nas celebrações e o serviço nas sacristias, garantir as
condições básicas de segurança a quem está nos espaços do Santuário e ajudar os
peregrinos e visitantes a preservar o ambiente próprio dos lugares.
Diretor | Dr. André Silva
Contacto | vigilancia@fatima.pt

Departamento de Construções e Manutenção
O Departamento de Construções e Manutenção tem a missão de intervir ou coordenar
as intervenções nos espaços de forma a criar as condições necessárias ao bom
acolhimento dos peregrinos e ao funcionamento dos serviços internos, mantendo,
reabilitando e requaliﬁcando o património natural e ediﬁcado do Santuário, bem como
equipamentos e instalações, e criando também estruturas que se veriﬁquem ser
necessárias.
Diretor | na dependência do Reitor
Contacto | manutencao@fatima.pt
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Capelães do Santuário de Fátima
O cuidado pastoral no Santuário conta com um corpo de capelães, que, sob a orientação
do Reitor, desempenha as tarefas exigidas pela missão pastoral do Santuário.
• P. Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas
• P. Luciano Coelho Cristino
• P. António Lopes de Sousa
• P. Francisco José dos Santos Pereira
• P. Manuel de Sousa Antunes
• P. Miguel de Azevedo de Santiago Sottomayor
• P. José Nuno Ferreira da Silva
• P. João Paulo Quelhas Domingues
• P. Andrzej Stanislaw Wegrzyn
• P. Ronaldo Santos Araújo
• P. Joaquim Augusto Nunes Ganhão
• P. Jorge Alberto da Silva Seixas
• P. Augusto César Figueirôa de Arruda
• P. Clemens Maria Henkel (capelão a tempo parcial)
• P. Carlo Dalla Valle (capelão auxiliar)
www.fatima.pt/pt/pages/servicos-e-pessoas
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