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RESUMO 

O turismo religioso tem evidenciado uma crescente importância, com relevante 

dimensão económica e social. A procura individual em torno da fé e da espiritualidade 

tem ganho proeminência através do processo de peregrinação para locais sagrados, 

como o Santuário de Fátima. Pelas suas caraterísticas, este local constituiu-se como o 

principal destino de turismo religioso em Portugal. Independentemente da atratividade 

de Fátima procurámos compreender os recursos que tornam esta localidade magnética 

para peregrinos, pessoas com diferentes credos e ateus.   

A atividade religiosa preconizada em torno da imagem de Nossa Senhora de Fátima e 

a sua deslocação para vários locais nacionais e internacionais criou um vínculo entre 

pessoas e comunidades, num processo de mobilidade simbólica e de afirmação 

extraterritorial. Esta relação, que conduziu à criação da imagem peregrina de Nossa 

Senhora de Fátima, levou-nos a analisar as suas viagens por vários países e a nova 

forma de comunicação religiosa e de manifestação pública que a mesma 

consubstanciou, num processo de difusão à escala planetária.  

A imagem peregrina preconizou um movimento inverso ao das peregrinações 

tradicionais, levando o nome de Fátima num processo de internacionalização crescente, 

sobre uma nova estética religiosa, promovendo, consolidando e ampliando este destino 

de turismo religioso. 

 Pelos relatos das primeiras cinco viagens compreendemos a missão e os objetivos da 

imagem. As descrições registadas permitiram-nos aferir os impactos sociais, políticos e 

espirituais que as mesmas despoletaram, compreendendo o surgimento de novos 

pedidos que fomentaram a contínua deslocação da mesma e a necessidade da criação de 

réplicas.  

Verificando-se que as autoridades do Santuário disponibilizam a imagem peregrina 

com consciência da sua identidade e do nome que a mesma comporta ao desenvolver 

ligações objetivas com as pessoas, esta assume caraterísticas e desenvolve 

comportamentos idênticos aos de uma marca.  

Recorrendo a bibliografia diversa promovemos um estudo de caso através de 

questionários, análise estatística e documental, observação direta e entrevistas. De 

acordo com os resultados obtidos apurámos a importância da imagem peregrina para o 

setor do turismo religioso de Fátima, ao fomentar o desejo das pessoas se deslocarem ao 
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Santuário, após a sua passagem em diversas localidades do mundo. Um poder e uma 

influência que exerce num processo de interação com o público, tal como uma marca 

que cativa, conquista e se encontra presente na mente das pessoas.  

Ao analisarmos os percursos das imagens peregrinas e as consequentes visitas ao 

Santuário, identificámos um conjunto de correlações que nos permitem concluir ser nos 

países onde a imagem se encontra em constante peregrinação, que ocorre um maior 

movimento e número de grupos de pessoas que, posteriormente, se deslocam desses 

destinos para o Santuário. 

Conferimos existir um amplo consenso relativamente ao poder da imagem para o 

setor do turismo religioso de Fátima, pela importância que a mesma consubstancia para 

o aumento do número de visitantes e de dormidas na cidade. Cumulativamente, e ainda 

que os atores religiosos, económicos e políticos conheçam os principais desafios e 

estratégias que Fátima necessita, apresentamos um conjunto de propostas em torno 

deste destino turístico.  

 

Palavras-chave: Turismo religioso, Fátima, imagem peregrina de Nossa Senhora de 

Fátima, marca. 
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ABSTRACT 

Religious tourism has shown an increasing importance, with a significant economic 

and social dimension. The individual search for faith and for spirituality has gained 

prominence through the process of pilgrimage to sacred places, such as the Sanctuary of 

Our Lady of the Rosary of Fátima. Because of its characteristics, this place has become 

the main destination of religious tourism in Portugal. Regardless of the attractiveness of 

Fátima we sought to understand the resources that make this locale magnetic for 

pilgrims, people of different faiths and atheist. 

The religious activity advocated around the image of Our Lady of Fátima and its 

movement to various national and international places created a link between people 

and communities in a process of symbolic mobility and extraterritorial affirmation. This 

relationship, which led to the creation of the pilgrim image of Our Lady of Fátima, led 

us to analyse their journeys in various countries and the new form of religious 

communication and public manifestation that it crystallized, in a process of diffusion on 

a planetary scale. 

The pilgrim image of Our Lady of Fátima advocated an inverse movement of the 

traditional pilgrimages, taking the name of Fátima in a process of increasing 

internationalization, on a new religious aesthetic, promoting, consolidating and 

expanding this destination of religious tourism. 

 From the reports of the first five journeys of the pilgrim image of Our Lady of 

Fátima we understand her mission and objectives. The registered descriptions allowed 

us to gauge the social, political and spiritual impacts that they provoked, explain the 

appearance of new requests that fomented the continuous displacement of the same and 

the need of the creation of replicas. 

Verifying that the authorities of the Sanctuary endow the pilgrim image with 

conscience of its identity and the name it carries, in developing objective links with 

people, it assumes characteristics and develops the marks of brand name. Using 

bibliography, we develop an investigation promoting a case study through 

questionnaires, statistical and documentary analysis, direct observations and interviews. 

According to the results we determined the importance of the pilgrim image for the 

religious tourism sector of Fátima, by fostering the desire of the people to go to the 

Sanctuary, after its passage in several international places in the world. A power and an 
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influence that it exerts in a process of interaction with the public, as a brand that 

captivates, conquers and is present in the mind of the people.  

Analyzing the pilgrimage images and the visits to the Sanctuary, we identified a 

range of correlations that allow us to conclude that is from the countries where the 

pilgrim image is constantly on pilgrimage, occurs a greater movement and number of 

groups of people that, later, move from those destinations to the Sanctuary. 

We recognize a broad consensus regarding the power of the pilgrim image for the 

religious tourism s of Fatima, for the contributes and importance to the increase the 

number of visitors and overnight stays in the city. Cumulatively, and even if the 

religious, economic and political actors know the main challenges and strategies that 

Fátima needs, we present a set of proposals around this tourist destination. 

 

Key-words: Religious tourism, Fátima, pilgrim image of Our Lady of Fátima, brand. 
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INTRODUÇÃO 

A universalidade religiosa, presente na caminhada existencial do ser humano, tem 

incidido sobre os seus elementos emocionais, culturais e simbólicos. A relação do 

Homem com o fenómeno tem-se concretizado na extensão sobrenatural das expectativas 

de cada sujeito, e no desenvolvimento desta, com cada um.  

No universo simbólico, à luz da racionalidade, da ciência e face à expansão ilimitada 

dos fenómenos a compreender, o mistério tem assumido a centralidade do mundo 

religioso. Quando o Homem foi confrontado com a transcendência do mistério, 

condicionado pela exterioridade, retido no espaço e no tempo, assinalaram-se lugares 

evocativos, edificaram-se templos, desenvolveram-se ritos, estabeleceram-se linguagens 

doutrinárias, surgiram dogmas.  

Ao longo da História a maioria das filiações religiosas estiveram associadas a 

diversas conceções e interpretações do mundo, a atitudes na vida e na sociedade por 

parte do ser humano. A religiosidade, enquanto fenómeno social, influi comportamentos 

e atitudes das pessoas, evidenciando valores, simbolismos, crenças e ritos, ajustando o 

futuro individual e coletivo. 

Nas últimas décadas, com a autoridade religiosa a residir mais nos indivíduos e 

menos na religião institucionalizada, temos assistido ao aumento da espiritualidade 

subjetiva, assente na experiência e na emotividade. As pessoas tendem a adotar ícones 

religiosos como referências espirituais de comportamento, procurando ao mesmo tempo 

e cada vez em maior número, a aceder aos lugares santificados. O fenómeno da 

peregrinação tem atraído pessoas de distintas crenças que se deslocam aos santuários 

com intenções religiosas, espirituais, culturais, históricas e arquitetónicas, mas também 

turistas que podem partilhar ou não as mesmas intenções. A peregrinação, enquanto 

movimento milenar, convoca os sujeitos a assumirem-se como peregrinos, num 

processo de ligação entre o Homem e o divino, num processo espiritual que fomenta a 

interiorização, a reflexão e a introspeção.  

Com o incremento da mobilidade, do desenvolvimento económico, das mudanças na 

organização social, do aperfeiçoamento da comunicação e da valorização dos lugares 

com potencial turístico, tem ocorrido um processo de massificação e democratização do 

turismo. 
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O turismo, enquanto atividade heterogénea e dependente das motivações individuais, 

coloca o turista como sujeito central de todo o processo turístico, atraindo a atenção dos 

setores económicos, religiosos e políticos. Nesse sentido torna-se fundamental 

compreender as necessidades dos turistas, de forma a estruturar e planificar os produtos 

e os destinos, face aos seus comportamentos, motivações e desejos. 

O turismo religioso, em particular, tem evidenciado uma crescente importância, 

ganhando dimensão em termos de procura e oferta. Os movimentos que tem originado, 

produzem efeitos significativos na dinâmica dos lugares, com resultados positivos para 

o setor económico, turístico e religioso.  

Ao longo do século XX, pelas suas caraterísticas, capacidade de atração e receção de 

grandes manifestações de fé e espiritualidade, Fátima constituiu-se como o principal 

destino, dinamizando o turismo religioso em Portugal. 

Compreendendo os recursos, o posicionamento e os fatores de diferenciação que 

tornam este lugar atrativo para católicos, mas também para pessoas com outras crenças 

e para turistas, aferimos a dinâmica do produto turístico que se constituiu em torno da 

imagem de Nossa Senhora de Fátima. 

Com as viagens da imagem de Nossa Senhora de Fátima, quer no país, quer no 

estrangeiro, afirmou-se um processo de mobilidade simbólica e de afirmação para lá do 

lugar das aparições. Este facto iniciou um movimento inverso ao das peregrinações 

tradicionais, que se consolidou com a criação da imagem peregrina de Nossa Senhora de 

Fátima. Ao constituir-se como uma novidade em termos de divulgação do ideário 

católico e espiritual, a imagem peregrina ultrapassou fronteiras, saiu do lugar onde se 

referem ter ocorrido as aparições, passando a ser esta a ir ao encontro das pessoas. A 

existência de uma imagem peregrina e a institucionalização das viagens por vários 

países desencadeou uma nova forma de comunicação religiosa e de manifestação 

pública, num processo com difusão mundial. 

Face à existência de uma singular imagem peregrina, Fátima é o único caso 

conhecido. Tendo em conta os percursos das viagens realizadas, propomo-nos analisar a 

sua importância para aumentar a capacidade de atração de Fátima, ao estimular novos 

fluxos de turismo religioso. 

Este estudo não visa validar o fenómeno das aparições, ou apurar a sua origem. Mas, 

tão-somente, centrados no que a história nos relata e face à incontornável afirmação de 
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Fátima no seio da religião e da espiritualidade humana, avaliar o contributo da imagem 

peregrina para o incremento e consolidação do turismo religioso neste lugar.  

É, efetivamente, em torno das deslocações da imagem peregrina, iniciadas em 1947, 

que nos debruçamos, procurando aferir as motivações espirituais, afetivas e emocionais 

que a mesma desenvolve junto das pessoas nas suas deslocações internacionais. Nesse 

sentido e para que possamos compreender a afirmação deste ícone pelo mundo, 

destacamos os acontecimentos sociais e políticos ocorridos durante as primeiras cinco 

viagens realizadas pela imagem. Face à projeção que as mesmas originaram, 

procuramos evidenciar a dimensão que este ícone granjeou para o Santuário de Fátima, 

enquanto epicentro do fenómeno religioso que sustenta o turismo religioso nesta cidade. 

A questão de partida para esta dissertação de doutoramento procura saber em que 

medida a imagem peregrina de Nossa Senhora, se constitui uma marca para a promoção 

do turismo religioso em Fátima. Assim temos como principais objetivos: 

• identificar os conceitos de peregrinação, turismo, turismo religioso e marca; 

• perceber como se construiu, ganhou dimensão e se apresenta o turismo 

religioso em Fátima;  

• identificar os processos que levaram à criação da imagem peregrina de Nossa 

Senhora de Fátima;  

• avaliar a relevância das viagens da imagem peregrina para a dinâmica de 

Fátima;  

• entender como as pessoas e as instituições se relacionam com a imagem 

peregrina e se a percecionam como uma marca na promoção do turismo 

religioso em Fátima. 

Com este estudo pretendemos desenvolver uma investigação original em torno de 

uma imagem peregrina, enquanto elemento de promoção da oferta de um destino de 

turismo religioso. A nível mundial, excetuando a imagem jubilar de Nossa Senhora da 

Aparecida, no Brasil, lançada em 2017, desconhecemos a existência de qualquer outra 

imagem peregrina. Na impossibilidade de fazer um estudo comparativo, direcionámos o 

nosso trabalho para a importância da existência deste ícone para o turismo religioso em 

Fátima.  

Nesta investigação, procedemos a uma revisão das teorias que enquadram os 

conceitos de peregrinação, turismo e de turismo religioso. Centramo-nos no turismo 
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religioso em Fátima, com recurso a bibliografia diversa, recorrendo a dados estatísticos 

do Santuário e de entidades nacionais, de modo a apresentar o posicionamento deste 

produto em Fátima. A partir de investigações prévias enquadramos o fenómeno 

religioso mundialmente conhecido como as aparições de Nossa Senhora de Fátima, 

assente sobre a dimensão mariana que comporta, paralelamente, uma componente de 

peregrinação que ultrapassa as fronteiras do denominado universo católico. Este facto 

amplia o número de peregrinos que chegam ao Santuário de Fátima, abarcando todos 

aqueles que ali se deslocam movidos por motivos espirituais. 

Auxiliados pelas parcas informações relativas à imagem peregrina, explicamos o seu 

surgimento e desenvolvimento de acordo com as descrições das primeiras cinco 

viagens, debruçamo-nos sobre o incremento do número de imagens em circulação e 

apresentamos a rede de estruturas mundiais que resultaram do fenómeno de Fátima e 

das viagens da imagem peregrina ao longo dos últimos 70 anos.  

Face à dimensão internacional do afluxo de pessoas a Fátima procurámos, através 

dos conceitos em torno da marca, verificar se, objetivamente, a imagem peregrina de 

Nossa Senhora as possui, constituindo-se, desta forma, ou não, como uma marca que 

promove o turismo religioso em Fátima. 

No estudo de caso começamos por desenvolver um questionário junto dos 

protagonistas do setor turístico de Fátima e dos principais stakeholders nacionais e 

internacionais do turismo religioso. O objetivo foi aferir as caraterísticas do sistema do 

turismo nesta localidade e apurar a opinião destes responsáveis relativamente à 

existência da imagem peregrina.  

Tendo acompanhado uma peregrinação internacional da imagem peregrina ao 

realizar um questionário junto das pessoas que assistiram às cerimónias, apurámos as 

motivações e as ligações estabelecidas analisando, assim, se a imagem fomenta a 

vontade das pessoas se deslocarem a Fátima. Neste questionário estabelecemos 

analogias entre as caraterísticas de uma marca e os resultados apurados em torno da 

imagem peregrina, para comprovar se a mesma se afigura como uma marca. O estudo 

de caso incorpora ainda uma análise documental em torno de viagens efetuadas pela 

imagem da Virgem Peregrina em diversos destinos e se após estas surgiram ou 

cresceram as vindas de grupos oriundos desses locais. Os dados apurados permitem 

aferir o contributo da imagem peregrina para os fluxos turísticos com destino a Fátima. 
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Conjugando os resultados da análise com os dados obtidos com os questionários, 

desenvolvemos a fundamentação que sustenta a tese de que a imagem peregrina se 

assume como uma marca que promove o turismo religioso em Fátima.  

Ao longo do trabalho intercalamos excertos das entrevistas realizadas junto dos 

protagonistas da estrutura religiosa que gerem o objeto de estudo em apreço, com o 

objetivo de interligar a componente teórica e os resultados do estudo, numa estudo 

integrado em torno do contributo da imagem peregrina para o incremento do turismo 

religioso em Fátima.  

Estruturalmente, esta investigação conjuga métodos de análise qualitativos e 

quantitativos que, de forma complementar, visam responder à pergunta de partida e 

alcançar os objetivos definidos na investigação.  

Na Introdução explanamos os objetivos do estudo. Na Metodologia apresentamos os 

métodos utilizados e explicamos o seu desenvolvimento. Face às temáticas envolvidas e 

de acordo com os objetivos estabelecidos, o trabalho foi estruturado em três capítulos: I 

– Da peregrinação ao turismo religioso em Fátima; II – Das aparições à marca da 

imagem peregrina; III – Estudo de caso. 

No capítulo I desenvolvemos o enquadramento teórico em torno dos conceitos de 

peregrinação, peregrino e turista, turismo e o turismo religioso, abordando as respetivas 

temáticas. Iniciámos a investigação em torno do conceito de peregrinação tendo em 

conta que as peregrinações se constituíram, desde o início deste fenómeno, como um 

elemento caraterístico desta localidade. De seguida, procedemos à análise e à distinção 

entre os conceitos de peregrino e turista, visto existir um conjunto variado de teses 

relativamente à identificação das pessoas que acedem ao Santuário de Fátima. 

Analisámos os conceitos em torno do turismo para introduzir as suas componentes e 

compreender as caraterísticas de um destino turístico. No reconhecimento do território 

de Fátima como um destino de turismo religioso, efetuamos sua caraterização no âmbito 

da procura e da oferta religiosa e espiritual. Com o objetivo de analisar a dimensão da 

atividade turística de Fátima, efetuamos uma identificação dos elementos constituintes e 

caraterizadores deste destino de turismo religioso. Para o contextualizar recorremos a 

bibliografia diversa e a dados estatísticos que evidenciem a dialética do setor do turismo 

religioso nesta localidade. 
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O capítulo II está dividido em duas partes. Na primeira parte, sob a égide da história 

das aparições, identificamos o fenómeno e o aparecimento desta localidade em torno da 

imagem de Nossa Senhora de Fátima. De seguida apresentamos o nosso objeto de 

estudo: a imagem peregrina, explicando o seu surgimento, as suas componentes e 

especificidades. Para melhor avaliar a dimensão da imagem peregrina pelo mundo, 

recorremos aos itinerários das primeiras cinco viagens, destacando os impactos gerados 

e compreendendo o surgimento de novos pedidos. Procedemos à análise do aumento do 

número de imagens e aos períodos em que as mesmas ocorreram, apresentando algumas 

conclusões (anexo 7). Como resultado das aparições, do desenvolvimento de Fátima e 

com o contributo das viagens da imagem peregrina no mundo, elencamos a rede de 

estruturas organizacionais que foram sendo constituídas e que sustentam a missão para a 

qual a imagem foi criada. Na segunda parte do capítulo, com apoio bibliográfico, 

procurando aferir se a imagem peregrina se constitui como uma marca, analisámos os 

conceitos em torno da marca, a sua evolução, identidade, imagem, personalidade e 

comunicação da organização, estabelecendo, com cada um destes elementos, uma 

analogia com o objeto de estudo.  

No capítulo III desenvolvemos o estudo de caso procurando aferir a importância da 

imagem peregrina para o incremento do turismo religioso em Fátima, e apurar se, nesse 

sentido, esta se afirma como uma marca. Procedemos à realização de um questionário 

(anexo 1) no IV Workshop Internacional de Turismo Religioso (anexo 2) que contou 

com a presença de hosted buyers, operadores especializados internacionais de outgoing, 

num total de mais de 500 participantes de 31 países (anexo 3). Constituindo-se este 

evento como o maior e mais relevante em torno do turismo religioso, ao reunir os 

protagonistas nacionais e internacionais do setor, aproveitámos a ocasião para validar 

um conjunto de afirmações em torno do turismo religioso nesta localidade e para aferir a 

importância da existência da imagem peregrina, para Fátima. Num segundo momento e 

estando programada por iniciativa da diocese Sabina-Poggio Mirteto e do Movimento 

Mariano Mensagem de Fátima, em Itália, uma viagem da imagem peregrina à 

comunidade diocesana da região de Lázio, participámos, entre os dias 10 e 17 de abril 

de 2016, na visita à paróquia de Sacro Cuore, em Ladispoli. De acordo com o programa 

estipulado para este período (anexo 4), realizámos um questionário em língua italiana 

(anexo 5), junto das pessoas que assistiram às cerimónias. Este questionário procurou 

compreender as ligações e as associações estabelecidas entre as pessoas e a própria 
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imagem, aferindo as suas motivações, efetuando analogias entre as caraterísticas das 

marcas e a imagem peregrina. Cumulativamente, com autorização e consulta da 

documentação do Serviço de Estudos e Difusão da Reitoria do Santuário de Fátima, e 

estabelecendo contatos diretos com membros dos movimentos marianos espalhados 

pelo mundo, efetuámos uma análise documental relativa à passagem da imagem 

peregrina em diversos destinos internacionais e a presença, posterior, de pessoas dessas 

localidades em Fátima (anexo 6). Não existindo outros dados ou registos que nos 

permitissem aferir estas movimentações e tendo sido autorizada a consulta, 

desenvolvemos uma análise documental apresentando as principais conclusões. Para 

concretizar a tese e o estudo de caso recorremos a dados estatísticos do Serviço de 

Estudos e Difusão do Santuário de Fátima, do Instituto Nacional de Estatística (INE), 

entre outras fontes oficiais. Intercalamos no enquadramento e análise bibliográfica os 

resultados dos questionários, os dados que fomos obtendo através da observação direta 

desenvolvida durante toda a investigação, as investigações efetuadas, as informações 

obtidas nas entrevistas, assim como algumas declarações políticas recolhidas no IV 

Workshop de Turismo Religioso. Em suma, no capítulo III efetuámos uma reflexão em 

torno dos resultados obtidos, face aos objetivos estipulados, expondo notas conclusivas 

de acordo com a estratégia definida, face à atualidade e ao contexto do objeto de estudo 

(anexo 10).  

Através da entrevista realizada ao responsável máximo do Santuário de Fátima 

(anexo 8), Reitor Pe. Carlos Cabecinhas aferimos a posição oficial da estrutura que 

sustenta o turismo religioso em Fátima. A mesma foi constituída por um conjunto de 

perguntas em torno das aparições de Fátima, da importância e dialética da imagem 

peregrina nos últimos setenta anos e o retorno que a mesma gera para os fluxos de 

peregrinos e visitantes a Fátima. Numa entrevista ao Sr. António Valinho (anexo 9), 

responsável pela gestão e operacionalidade das doze imagens peregrinas que se 

encontram em constante peregrinação pelo mundo, procuramos obter a opinião 

relativamente à importância desta imagem para o turismo religioso em Fátima. 
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METODOLOGIA 

Em termos metodológicos e de acordo com os objetivos gerais de uma investigação, 

o investigador deve ser capaz de desenhar e de agilizar um dispositivo que conduza a 

uma exposição de uma questão real e concreta. 

Para o desenvolvimento do estudo de caso analisaremos as metodologias defendidas 

por Tellis (1997), Xiao e Smith (2006), Pickard (2007), Quivy & Campenhoudt (2008) 

à luz dos conceitos do turismo e do objeto de estudo.  

De acordo com Quivy & Campenhoudt (2008, p. 8) o investigador deve procurar 

romper “… com os preconceitos e as falsas evidências, que somente nos dão a ilusão de 

compreendermos as coisas”, iniciando a fase da construção e desenvolvendo “… um 

sistema conceptual organizado” que procure expor a ideia que acredita estar subjacente 

ao fenómeno em estudo. Desta forma constroem-se as “… proposições explicativas do 

fenómeno a estudar”, definindo o plano de pesquisa, com as respetivas ações a 

desenvolver de acordo com os resultados finais do estudo. Nesse sentido estes autores 

defendem que se impõe proceder à verificação da proposição, enquanto “… estatuto 

científico” que pode ser alvo de análise pelos factos. Existem sete etapas do 

procedimento que ocorrem num processo de sucessão e que se encontram em “… 

permanente interação” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 9), nomeadamente:  

1. a pergunta de partida; 

2. a exploração: as leituras; as entrevistas exploratórias; 

3. a problemática; 

4. a construção do modelo de análise; 

5. a observação; 

6. a análise das informações; 

7. as conclusões.  

 

A pergunta de partida 

A pergunta de partida visa “… exprimir o mais exatamente possível” o que 

procuramos “… saber, elucidar” e aprofundar no respetivo conhecimento (Quivy & 

Campenhoudt, 2008, p. 10).  

A construção da pergunta de partida deve conduzir a uma clarificação, com “… 

intenções e perspetivas espontâneas”, garantindo que “… preconceitos e noções 



 

9 

 

prévias” não estejam presentes na mente do investigador possibilitando o 

desenvolvimento de mecanismos que permitam alcançar dados para lhe responder 

(Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 11).  

Em termos objetivos, não possuindo qualquer conhecimento prévio sobre a dimensão 

da imagem peregrina e sabendo somente da sua existência, iniciámos o seu estudo, sem 

qualquer noção prévia ou preconceito em torno da mesma. 

Encontrando-se a clareza da pergunta de partida associada “… à precisão e à 

concisão” de como esta pode ser enunciada, a mesma deve possibilitar interpretações de 

convergência. Só assim se consegue delimitar o “… campo de análise”, sem dispersões, 

com objetividade, permitindo compreender os procedimentos a desenvolver e a 

transmiti-los a todos aqueles com quem o investigador interage. A pergunta de partida 

deve apresentar-se de forma clara e comprovar as qualidades de exequibilidade em 

torno da componente realista do trabalho que “… a pergunta deixa antever”. Através de 

uma pergunta de partida realista, com a devida adequação de recursos, acesso a 

informação e meios para desenvolver o respetivo estudo, o investigador poderá obter 

“… elementos de resposta válidos” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 12). 

A pergunta de partida define o campo de análise:  

• a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima,  

• uma marca; 

• turismo religioso de Fátima. 

 

Nos últimos anos, o turismo religioso tem contribuído para o desenvolvimento de 

diversos destinos compostos de recursos religiosos e espirituais. Pela dinâmica que gera 

nas comunidades de acolhimento, têm-se estudado as “…motivações, interesses e 

necessidades espirituais ou culturais que os centros religiosos parecem ter despertado” 

(Raj 2012; Abbate e Nuovo 2013; Amaro et al. 2018), sendo igualmente alvo de estudo 

face ao desenvolvimento económico que gera nos diversos destinos (Shackley 2001; 

Vukonic 2002; Simone-Charteris e Boyd 2010; Olsen 2012; Tobón e Tobón 2013; 

Egresi et al. 2014; Raj e Griffin 2015).  

Sendo uma pergunta realista, estabelecemos os procedimentos a desenvolver e 

iniciámos o seu estudo. 
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As qualidades de pertinência da questão de partida não devem estar condicionadas a 

qualquer “… preocupação de caráter ético e político”, face a eventuais “… confusões 

entre os registos”, que possam desvirtuar a realidade a abordar, ou, sujeitar, qualquer 

julgamento moral. A pergunta de partida não procura avaliar, mas sim compreender, 

centrando-se a ação para o conhecimento e não para a demonstração. A existência de 

respostas diferenciadas à “priori”, mas sem a certeza de uma resposta “preconcebida”, 

permitirá desenvolver um estudo em torno de um tema que nunca tenha sido alvo de 

análise, sobre um “… campo de constrangimentos e possibilidades” que precisam de ser 

ultrapassados (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 14). 

À priori desconhecíamos qualquer resposta. Conscientes das dificuldades em aceder 

à parca informação relativa ao objeto em estudo, mas motivados pelo tema em apreço, 

sem qualquer preconceito individual ou qualquer apreciação prévia, elaborámos a 

pergunta de partida com o objetivo de compreender a importância das viagens da 

imagem peregrina para o turismo religioso de Fátima e aferir se esta se apresenta com as 

mesmas características de uma marca. 

Abordando o estudo que existe sobre o turismo religioso, da realidade presente e sem 

estar dependente de qualquer previsão de futuro, a pergunta de partida e o ensaio 

conducente às respostas que a mesma coloca deve permitir ao investigador conhecer os 

fenómenos estudados e não somente a sua descrição. Através de operações de leitura 

procura-se explorar o tema e assegurar a qualidade da problematização. 

A pergunta redigida teve em consideração uma realidade presente e existente 

(viagens da imagem peregrina), que permitiu analisar o objeto em si e produzir 

conhecimento através do estudo de caso em torno de um destino de turismo religioso. 

Constituindo-se a investigação como a “… atividade básica da ciência” que tem 

como propósito “… descobrir respostas para as indagações do homem” (Zanella, 2007, 

p.21) e à luz dos princípios enunciados por Quivy & Campenhoudt (2008), a pergunta 

de partida: “A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Uma marca na promoção 

do turismo religioso em Fátima?”, exprime, objetivamente, o que pretendemos 

conhecer, evidencia precisão e concisão para o campo de análise, revela uma intenção 

de compreensão, permite o seu estudo e apresenta um tema inédito para uma realidade 

pertinente no seio do turismo religioso em Fátima. 
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A exploração: as leituras; as entrevistas exploratórias 

As leituras a desenvolver devem permitir “… novas significações” que possibilitem 

interpretações mais “… esclarecedoras e perspicazes”. Deste modo as leituras devem 

estar interligadas à pergunta de partida, privilegiando textos de “… interpretação e 

análise”, incluindo abordagens variadas em torno do fenómeno em estudo (Quivy & 

Campenhoudt, 2008, p. 18). Através de livros e artigos de revistas obtêm-se as 

principais ideias dos autores, os elementos de reflexão e pistas de trabalho, os pontos de 

vista coincidentes e divergentes e as complementaridades em torno da pergunta de 

partida definida (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 20).  

No desenvolvimento do processo de exploração, procedemos a algumas leituras nos 

Serviços de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima, onde se encontram todas as 

obras que possuem referência à imagem peregrina, identificando a área de investigação 

e o objeto de estudo. Pela sua relevância e dimensão efetuámos uma análise em torno de 

publicações de livros, artigos científicos e teses. A revisão bibliográfica foi o primeiro 

passo para a realização deste estudo, com o objetivo de obter uma boa compreensão do 

estado da arte, sintetizando o conhecimento existente de forma reproduzível (Glover et 

al. 2014). 

Também as entrevistas exploratórias contribuem para que o investigador interaja 

com os principais protagonistas da área e do objeto em estudo, consolidando a própria 

“… problemática da investigação”, clareando o campo de investigação, abrindo “pistas 

de reflexão, ideias e hipóteses de trabalho”. Os principais protagonistas da área e do 

objeto para estudo devem ser professores, investigadores, sujeitos que conhecem a área 

em apreço e atores do setor (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 21). Estas entrevistas 

permitem abrir “… pistas de reflexão, alargar e precisar horizontes de leitura, tomar 

consciência das dimensões e dos aspetos de um dado problema”, que o investigador não 

teria presente, assim como evitar que se caia em “…falsos problemas”. (Quivy & 

Campenhoudt, 2008, p. 23).  

Nesse sentido, e de acordo com a problemática da investigação, procedemos a 

conversas com o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, o Diretor do Serviço de 

Estudos e Difusão do Santuário de Fátima, o Presidente da Associação de Comerciantes 

Ourém-Fátima e com um professor do ensino superior que possui estudos e publicações 

sobre Fátima e o turismo religioso. Estes encontros e as leituras efetuadas permitiram-
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nos estabelecer um conjunto de determinantes em torno do objeto de estudo que 

requerem ser investigadas, mormente:  

• os conceitos subjacentes à noção de religião; 

• os conceitos subjacentes à peregrinação que caraterizam, objetivamente, o 

objeto de estudo e o destino turístico em apreço; 

• os conceitos subjacentes à noção de peregrino e turista; 

• os conceitos subjacentes à noção de turismo; 

• os conceitos subjacentes ao turismo religioso e as principais características 

deste produto turístico; 

• os elementos, recursos e particularidades constituintes do turismo religioso 

em Fátima; 

• o surgimento do fenómeno e o processo que levou à criação da imagem de 

Nossa Senhora de Fátima; 

• a criação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, as suas 

caraterísticas e os elementos diferenciadores que a mesma consubstancia;  

• o conhecimento dos momentos mais relevantes ocorridos nas primeiras cinco 

viagens internacionais da imagem peregrina, como método de compreensão e 

explicação do surgimento de outros pedidos e da existência, em termos 

mundiais, de uma rede de movimentos marianos; 

• os conceitos em torno da marca, a sua evolução, identidade, imagem, 

personalidade e comunicação da respetiva organização da marca; 

• a existência ou não de características e semelhanças entre uma marca e a 

imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima;  

• a contribuição e/ou influência da imagem peregrina para a promoção de 

Fátima, enquanto destino de turismo religioso.  
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A problemática 

A problemática assume-se com a abordagem ou a “… perspetiva teórica que 

decidimos adotar” para responder ao problema colocado na pergunta de partida. 

Responder à pergunta: “Como vou abordar este fenómeno” assume-se como o próprio 

estudo em apreço. A partir das leituras efetuadas e das entrevistas exploratórias 

constrói-se a problemática, formulam-se os principais “… pontos de referência teóricos 

da investigação” presentes na pergunta que estrutura “… o trabalho, os conceitos 

fundamentais e as ideias gerais” que servirão de inspiração para a análise a desenvolver 

(Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 25). 

Importa ainda ter presente que produzir uma problemática corresponde definir, 

associadamente, três elementos: “… o que pretendemos explicar, aquilo com o qual nos 

relacionaremos e o tipo de relação que perspetivamos entre os dois primeiros 

elementos”. Esta relação é pensada em termos de causa. A causa é definida como “… o 

que, de uma maneira ou de outra, pertence à constituição do fenómeno”, o que nos 

permite referir a “… casualidade sistémica, funcional, estrutural, actancial, 

hermenêutica, dialética”, entre outras (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 26). 

Para aferir as principais áreas, temas e conceitos que desejávamos compreender, 

identificámos os diferentes elementos que direta e indiretamente se relacionam com a 

imagem peregrina e o turismo religioso em Fátima, aferindo, dessa forma, as relações 

sistémicas, funcionais e dialéticas.  

É através destes diferentes esquemas que, de acordo com Quivy & Campenhoudt 

(2008, p. 27) se podem construir três “… abordagens complementares do social”:  

• a primeira assenta na tese de que o “… fenómeno constitui um elemento 

em interação com outros”;  

• a segunda entende “…o fenómeno como uma realidade em devir, 

produzida pela ação dos seres humanos e pelas contradições internas nos 

sistemas por eles construídos”; 

• a terceira defende que o fenómeno é “… a expressão de um sentido a 

descobrir”.  

Desta forma permite-se a constituição da problemática, enquanto princípio de 

orientação “… teórica da investigação”, que define as linhas de força, atribuindo à 

mesma coerência e “… potencial de descoberta”. Ao conceber-se uma problemática 
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está-se a escolher uma “… orientação teórica”, explanando o “…quadro conceptual da 

investigação”, definindo os “… conceitos fundamentais e suas relações”, a par da 

construção de um sistema conceptual de acordo com o objeto em estudo (Quivy & 

Campenhoudt, 2008, p. 28). 

A orientação teórica adveio, não só da problemática que está implícita na própria 

pergunta de partida, mas também pelo desejo de conhecer a dinâmica turística que 

Fátima possui, face ao fenómeno religioso que lhe está subjacente. Avaliar a 

importância da imagem peregrina para o turismo religioso em Fátima, permitiu-nos 

identificar as linhas de força teóricas e estruturar um plano de ação através da realização 

do estudo de caso. 

 

A construção do modelo de análise 

A construção de um modelo de análise assume-se como o ponto central entre a 

problemática definida e o trabalho de explicação em torno do preciso e objetivo campo 

de análise. Nesse sentido, e de acordo com o tema em estudo, definimos os princípios 

ligados à religião, à peregrinação, ao turismo, ao turismo religioso e à marca.  

É através destes conceitos que se pode traduzir a “… ideia teórica numa linguagem 

precisa”, assegurando a fase da conceptualização. Sendo conceitos que possuem 

diversas dimensões, através da coesão social que “… inclui a coesão religiosa”, obtêm-

se indicadores observáveis de “… uma ou mais dimensões” dos próprios conceitos, 

produzindo informação que permite “… avaliar as hipóteses”. Estas hipóteses indicam o 

“… caminho da procura”, concedendo “… um fio condutor à investigação e fornecendo 

o critério para a recolha de dados” que possibilitará “… confrontar as hipóteses com a 

realidade” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 29). 

As hipóteses, enquanto respostas provisórias a perguntas, possibilitam a estruturação 

clara da pergunta central do estudo. Para construir os conceitos necessita-se de “… 

determinar as dimensões que o constituem e de precisar os indicadores que permitem a 

medição dessas dimensões”. A construção das hipóteses tem em conta que cada 

hipótese é uma proposição provisória, carecendo de validação, mas que a antecipação de 

“… uma relação entre um fenómeno e um conceito capaz de o explicar”. A hipótese 

pode-se apresentar como a “… antecipação de uma relação entre dois tipos de 

fenómenos que designam”, expressando-se, na sua formulação, sob uma “… forma 
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observável” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 31). Num modelo composto de sistemas 

de “… hipóteses articuladas logicamente entre si”, estas constituem-se com a “… 

precisão da relação entre dois conceitos”. Aplicando o critério da “… refutabilidade da 

hipótese”, valida-se a hipótese que pode ser provada quando, a partir da análise dos 

dados, a mesma é considerada verdadeira ou falsa (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 

32).  

Na construção do modelo de análise identificámos, num sentido lato, os indicadores 

observáveis inerentes à análise em apreço determinando, as dimensões e construindo as 

hipóteses que foram desenvolvidas no estudo de caso: 

• a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima é uma marca? 

• a imagem peregrina contribui para os fluxos turísticos de Fátima? 

 

A observação 

Para Quivy & Campenhoudt (2008, p. 33) a observação abrange o conjunto das 

operações pelas quais o modelo de análise é “… submetido ao teste dos factos e 

confrontado com dados observáveis”, devendo responder às perguntas:  

• Observar o quê?;  

• Em quê?;  

• Como?  

Observar o quê? consagra a definição dos dados pertinentes e necessários que estão 

definidos pelos “… indicadores das dimensões dos conceitos” subjacentes a cada 

hipótese (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 34). A imagem peregrina e o turismo 

religioso em Fátima constituem-se como os elementos a observar, procurando encontrar 

relações de causa-efeito, pela sua viagem num destino internacional. 

Observar em quem? consagra o campo de análise e a as unidades de observação 

selecionadas, circunscritas no “… espaço, geográfico e social, e no tempo”. É permitido 

ao investigador recolher dados e analisar a população coberta, limitando-se a uma 

amostra representativa da população ou estudar as componentes típicas. Pode-se 

recorrer ao estudo da totalidade da população quando esta é reduzida. Pode-se estudar 

uma amostra representativa da população quando a população é volumosa e quando é 

importante obter uma imagem genérica conforme à que se obteria se fosse questionada 
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toda a população. Desta forma o estudo dos elementos característicos da população, tal 

como um “… jornal noticia a atividade económica”, analisando, pormenorizadamente, 

“… artigos desses diferentes jornais que tratam os mesmos acontecimentos” (Quivy & 

Campenhoudt, 2008, p. 18, 35). No âmbito da presente investigação, as unidades de 

observação escolhidas ocorreram no IV Congresso Internacional de Turismo Religioso 

e no acompanhamento de uma viagem da imagem peregrina à paróquia de Ladispoli, em 

Itália.  

Observar como? consagra os instrumentos de observação e a recolha de dados, em 

observação direta e indireta. Na observação direta o investigador recolhe pessoalmente 

os dados, sem que as pessoas observadas intervenham no processo. Na observação 

indireta o investigador contacta com as pessoas para obter os dados, permitindo a este 

que participe no fornecimento da informação (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 36). No 

desenvolvimento do processo de observação, direto e indireto, recorremos aos diversos 

instrumentos de análise: questionários, entrevistas, observação direta. 

O processo de observação pode ser obtido de três formas. Concebendo um 

instrumento apto para conceber todas as informações apropriadas e necessárias que 

validem as hipóteses, aplicando o teste do instrumento de observação com perguntas 

claras, precisas, de fácil compreensão e resposta e ainda a recolha de dados através da 

observação (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 37). 

Para a recolha de informação o melhor método é aquele que está subjacente aos 

objetivos definidos, ao modelo de análise e às características do campo de estudo. O que 

importa reter em cada método é, de acordo com Quivy & Campenhoudt (2008, p. 38): 

• a apresentação; 

• as variantes; 

• os objetivos para os quais o método é adequado; 

• as principais vantagens; 

• os limites e problemas; 

• o método complementar; 

• a formação exigida; 

• as referências bibliográficas. 
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De acordo com as caraterísticas da investigação recorremos à realização de dois 

questionários, que nos permitiram explorar o tema, operacionalizar variáveis, estudar o 

fenómeno e o seu objeto, valorizando, ainda, a compreensão dos comportamentos a 

partir da perspetiva do investigador (Bogdan & Biklen, 1994). 

 

Inquérito por questionário 

O inquérito por questionário coloca-se a um “… conjunto de inquiridos, geralmente 

representativo de uma população”, através de um conjunto de perguntas visando obter 

as suas opiniões, posturas, expetativas, nível de conhecimento ou outro ponto válido 

para o estudo em apreço (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 40). 

No inquérito por questionário importa distinguir o processo de preenchimento pelo 

investigador – “administração indireta”, do processo de preenchimento pelo inquirido – 

“administração direta”.  

Com a realização do IV Workshop de Turismo Religioso, que contou com a presença 

de mais de 500 participantes, apresentámos um questionário, tendo validado 380 (270 

em língua portuguesa e 110 em língua inglesa). Atendendo que o mesmo decorreu 

durante uma manhã, só acompanhámos o preenchimento de algumas dezenas. Os 

restantes foram preenchidos pelos inquiridos, em processo de “administração direta”, 

sem o apoio do investigador. 

No questionário realizado na visita da imagem peregrina à Paróquia de Ladispoli, 

que contou com a presença aproximada de 3 mil pessoas, durante 7 dias, nos 517 

questionários (em língua italiana) desenvolvemos uma “administração indireta” junto 

dos inquiridos. Desta forma esclareceram-se dúvidas e explicamos o propósito do 

mesmo, até por se tratar de uma comunicação em língua estrangeira. Para a obtenção de 

um maior número de questionários contámos com o prévio anúncio por parte do 

responsável da paróquia junto dos paroquianos da realização deste estudo, permitindo 

que, em diversos momentos, existissem várias pessoas a preencher os mesmos. Cada 

questionário demorou entre 10 a 15 minutos, o que levou a que o investigador estivesse 

desde a abertura da igreja, na manhã, até ao fim das cerimónias, à noite, em contacto 

com as pessoas que participaram neste estudo.  
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O inquérito por questionário é utilizado para obter o conhecimento de uma 

determinada população relativamente a “… condições e modos de vida, 

comportamentos, valores ou opiniões”. Ganha relevância quando se aplica para a 

análise de um “… fenómeno social” que se identifica de forma mais fidedigna “… a 

partir de informações relativas aos indivíduos da população em questão”. É ainda 

utilizado sempre que se afigura necessário obter opiniões de um elevado número de 

pessoas para concretizar a devida representatividade. Tem a vantagem de identificar a 

“… possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados” e de desenvolver 

diversas análises de corelação. Tem como desvantagens os custos, a superficialidade de 

respostas e a “individualização dos entrevistados” que, desta forma, estão “separados 

das suas redes de relações sociais”. Como método complementar surge-nos a análise 

estatística dos dados, que possibilita a “… utilidade e significado aos dados recolhidos” 

(Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 41). 

 Nesse sentido, o estudo de caso foi desenvolvido através de questionários realizados 

no IV Workshop Internacional de Turismo Religioso e na viagem da imagem peregrina 

à paróquia de Ladispoli em Itália.  

O questionário, enquanto técnica de recolha de dados quantitativos permite-nos, de 

acordo com Pickard (2007):  

• simplicidade em chegar a uma vasta comunidade que se encontra dispersa e que 

só se encontra reunida em momentos objetivos; 

• determinar a análise de dados de forma objetiva, desde o início do estudo; 

• obter elevado número de opiniões, com uma amostra mais abrangente, 

trabalhando os dados de forma objetiva; 

• garantia de anonimato e confidencialidade. 

No IV Workshop Internacional de Turismo Religioso e junto dos inquiridos nas 

cerimónias com a imagem peregrina em Ladispoli, Itália, recorremos ao formato do 

questionário por ser o instrumento que permitiu colocar perguntas e aferir opiniões, 

expetativas, nível de conhecimento e outros elementos válidos para o estudo em apreço.  

No IV Workshop Internacional de Turismo Religioso obtivemos as opiniões das 

pessoas que, à data, em Portugal e com atividade profissional no estrangeiro, se 

constituíam como os principais protagonistas da operação turística e da atividade 
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religiosa em Fátima. Ou seja, a “população” que detinha o conhecimento objetivo do 

produto turístico que Fátima possui, resultante das suas atividades profissionais e das 

próprias relações sociais e organizacionais que o mesmo fomenta.  

Na visita da imagem peregrina à Paróquia de Ladispoli, Itália, obtivemos as 

opiniões das pessoas que, com um propósito específico, se deslocaram a cerimónias 

com a imagem peregrina, determinando a análise de dados de forma objetiva. Este 

questionário permitiu-nos aferir, num destino internacional, se após as cerimónias com a 

imagem peregrina os inquiridos se sentiram motivados, ou não, para irem a Fátima. 

Numa outra questão, através de um conjunto de referências relativamente à componente 

religiosa e identitária de uma marca, avaliámos, se para estas pessoas a imagem se 

afigura como uma marca.  

Para definir o cálculo do tamanho da amostra, conforme nos refere Tavares (2011), 

recorremos à seguinte fórmula: 

 

Em termos estatísticos e de descrição N corresponde ao Tamanho da População; e 

corresponde à Margem de Erro (valor decimal); z corresponde ao Nível de Confiança 

(Valor Z) e p corresponde ao Valor Percentual (valor decimal). Esta fórmula comporta 

uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 99%. No capítulo III 

apresentamos os valores referentes às amostras desenvolvidas no estudo de caso. 

 

A entrevista 

Para além do questionário, a entrevista, enquanto método, distingue-se pela “… 

aplicação dos processos fundamentais de comunicação e interação humana. Através 

desta permite-se a obtenção de “… informações e elementos muito ricos e matizados”. 

No contato direto entre investigador e respetivo interlocutor, a entrevista possibilita uma 

“… análise de conteúdo sistemática, destinada a testar as hipóteses de trabalho”. Na 

entrevista semi-diretiva o investigador utiliza um conjunto de perguntas-guia, 

relativamente abertas, analisa o sentido que o entrevistado concede “… às suas práticas 
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e aos acontecimentos” a que se aporta em termos de “… sistemas de valores”, “… 

referências normativas” e “… leituras que fazem das próprias experiências”. Este 

método permite analisar um problema particular, reconstituir processos de ação e 

experiências passadas, apresentando como principais vantagens a profundidade dos 

elementos em análise que, contando com a flexibilidade e a diminuta directividade do 

sistema, facilita a recolha de testemunhos, posições e interpretações de vital importância 

para o estudo de caso (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 43). 

As entrevistas enquanto métodos complementares estão associados a “… um método 

de análise de conteúdo”, que visam fornecer “… o máximo de elementos de informação 

e de reflexão” que assistirão para uma “… análise sistemática” que responda “… às 

exigências de explicitação, de estabilidade e de intersubjetividade dos processos” 

(Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 44). 

Neste trabalho procedemos à realização de entrevistas ao Reitor do Santuário de 

Fátima e ao gestor das imagens peregrinas no Santuário de Fátima, por representarem o 

setor e por serem pessoas que possuem responsabilidade direta na gestão do objeto de 

estudo em apreço. Desta forma procurámos encontrar respostas objetivas junto do 

gestor da imagem peregrina, e do responsável máximo da organização, aferindo, 

simultaneamente, a posição oficial da estrutura religiosa relativamente à importância da 

imagem peregrina.  

Sem desvirtuar a formalidade da entrevista realizada com o Reitor do Santuário de 

Fátima, mas existindo uma proximidade pessoal, a mesma decorreu abertamente, 

permitindo outras análises para além do guião pré-definido, que se encontram gravadas 

e transcritas na íntegra, nos anexos deste trabalho.  

As entrevistas foram devidamente autorizadas por parte dos entrevistados, enquanto 

elemento integral desta investigação, constando, nesse sentido, nos seus anexos. 

 

A observação direta 

Através da observação direta o investigador pode captar momentos, reações, 

imagens, no tempo preciso em que os mesmos ocorrem, sem a “… mediação de um 

documento ou de um testemunho”. É um método que se aplica sobre os “… 

comportamentos dos atores”, visto representarem “… sistemas de relações sociais” e 
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“… fundamentos culturais e ideológicos” que lhes estão subjacentes. Este método 

permite uma análise do “… não verbal e daquilo que ele revela”, tendo como principais 

vantagens a “… apreensão dos comportamentos e acontecimentos” na precisa 

circunstância em que ocorrem, com autenticidade de dados (Quivy & Campenhoudt, 

2008, p. 46). 

Constituindo-se o estudo de caso como o elemento central da investigação, não nos 

cingimos a um mero trabalho estatístico, desenvolvendo uma pesquisa assente nas 

componentes quantitativas e qualitativas (Xiao & Smith, 2006).  

Para a sua concretização, para além dos questionários, recorremos a técnicas de 

observação direta que concretizámos tanto no IV Workshop de Turismo Religioso, 

como na deslocação e permanência durante 7 dias nas cerimónias da imagem peregrina 

em Ladispoli. Recorremos a este instrumento como elemento de pesquisa qualitativa, 

tendo em conta que “… a interpretação dos fenómenos e a atribuição de significados são 

peças básicas no processo de pesquisa qualitativa”. Nesse sentido o “… ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados”, constituindo-se o investigador como “… o 

instrumento-chave”, num processo de análise de dados de forma indutiva que Silva e 

Menezes (2001, p. 20) referem como o “… processo e o seu significado” serem, “… os 

focos principais de abordagem.” 

No IV Workshop Internacional de Turismo Religioso, nos intervalos, durante o 

almoço e na tarde efetuámos algumas conversas informais com alguns dos players do 

setor turístico local, com um responsável do Santuário de Fátima, com um representante 

da Opera Romana Pellegrinaggi (operador turístico) e com alguns autarcas. Estas 

conversas permitiram-nos conhecer dificuldades distintas e visões convergentes em 

torno da importância da promoção do turismo religioso e do seu desenvolvimento. Nas 

intervenções do Workshop e pelas conversas ocorridas confirmamos ter existido uma 

partilha de opiniões e a procura de informações, de estratégias e de caraterísticas em 

torno deste produto turístico. Foi extremamente interessante assistir aos encontros 

ocorridos na Bolsa de Contactos One to One Meetings, com os diversos representantes 

do setor hoteleiro e da promoção/agências a evidenciarem a oferta existente em cada 

estrutura e a procura do estabelecimento de relações comerciais em torno deste destino. 

Enquanto acompanhámos a visita da imagem peregrina à paróquia de Ladispoli, em 

Itália assistimos à presença de milhares de pessoas de todas as idades e condições 
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sociais, autoridades civis, militares, políticas, representantes da arquidiocese, do 

Movimento Mariano Mensagem de Fátima e do Vaticano. Com o acesso às novas 

tecnologias móveis, centenas de pessoas registaram o momento, ao mesmo tempo que a 

contemplavam, acendendo velas e acompanhando os cânticos durante as cerimónias. 

Em alguns momentos chegámos a conversar com alguns padres e membros do Vaticano 

que estiveram presentes nas cerimónias, tendo recebido, de todos eles, agradecimentos 

por nos encontrarmos a desenvolver este estudo. 

No IV Workshop Internacional de Turismo Religioso e na visita da imagem 

peregrina à paróquia de Ladispoli/Itália encontrámos públicos distintos, mas 

complementares, que objetivamente disponibilizam e concretizam a experiência 

turística (Workshop Internacional de Turismo Religioso) e para aqueles que a procuram 

(visita da imagem peregrina à paróquia de Ladispoli/Itália). Nesse sentido 

desenvolvemos o estudo de caso nestes dois momentos, em torno destes dois grupos, 

específicos, efetuando a observação direta em ambos (Pickard, 2007). 

Com origens e características diferenciadas, mas complementares, apresentamos os 

dados quantitativos e qualitativos de forma interligada e conjugada, para melhor 

compreensão e desenvolvimento do objeto de estudo (Johnson & Onwugbuzie 2004). A 

observação direta, enquanto técnica de recolha de dados qualitativos possibilita-nos, de 

acordo com Perez (2009), uma observação direta e participante. Enquanto elemento 

integrante do meio que foi observado, examinando, recolhendo opiniões, auscultando 

intervenções, desenvolvendo apreciações, aferindo perceções e desenvolvendo 

compreensões evitando dados subjetivos. Durante este estudo e em processos de 

observação direta foi-nos facilitada e permitida a presença nos diversos eventos, com 

livre acesso no IV Workshop de Turismo Religioso e na visita da imagem peregrina à 

Paróquia de Ladispoli. Com a vantagem de ser natural do concelho de Ourém e de ali 

ter desenvolvido atividade profissional diretamente relacionada com a promoção 

municipal deste destino de turismo religioso, permitiu-nos desenvolver o estudo de caso 

com proximidade junto do Presidente do Município de Ourém e do Presidente da 

Associação de Comerciantes, do Reitor do Santuário de Fátima aferindo, desta forma, 

muitas das dificuldades e potencialidades que este destino de turismo religioso 

consubstancia. 
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A recolha de dados preexistentes: dados secundários e dados documentais 

O investigador pode recorrer a documentos “… oficiais, pessoais ou de algum 

organismo, contendo números ou texto”, que geralmente comportam igualmente “… 

dados estatísticos”, para estudo, para procurar informações úteis e/ou para desencadear 

outro objeto de análise (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 47). Este método permite a 

análise de “… fenómenos macrossociais”, “… de mudanças sociais”, de “…estudo das 

ideologias, sistemas de valores e da cultura”. Tem como vantagem a própria “… riqueza 

do material documental disponível” e “…evita o recurso abusivo de questionários”. 

Como desvantagens existem os impedimentos de “… divulgar as informações” (Quivy 

& Campenhoudt, 2008, p. 48). Enquanto método complementar este procedimento 

permite a “… análise estatística, análise de conteúdo e análise de documentos” (Quivy 

& Campenhoudt, 2008, p. 49). 

A análise documental englobou fontes não escritas – testemunhos orais não 

registados, imagens, iconografia, entre outros – e fontes escritas oficiais e não oficiais – 

notícias de imprensa, publicações, publicações periódicas, livros, sítios da internet, 

fontes estatísticas. Recorrendo a este método solicitámos autorização e consultámos nos 

Serviços do Santuário de Fátima diversos dados estatísticos (número de celebrações, 

peregrinações organizadas nacionais e estrangeiras, origem das peregrinações 

organizadas e os percursos das imagens peregrinas ao longo dos anos). Para além desta 

informação obtivemos outros através do Apostolado Mundial de Fátima em Itália. 

Através destes dados estatísticos caraterizámos o turismo religioso em Fátima e 

procedemos à análise dos percursos da imagem peregrina em diversos locais do mundo 

e à presença, posterior, de grupos organizados oriundos desses locais, no Santuário de 

Fátima. Simultaneamente recorremos a dados do Instituto Nacional de Estatística e da 

Associação Empresarial Ourém-Fátima, para caraterizar a oferta turística de Fátima 

(número de estabelecimentos hoteleiros, número de quartos, número de dormidas, 

proveitos totais, percentagem de hóspedes estrangeiros, entre outros). Através destes 

elementos procedemos a uma avaliação dos dados disponíveis, da sua adequação, para 

obter as respostas para a pergunta de partida.  
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A análise das informações 

Contando com o avanço tecnológico, a apresentação da análise dos dados pode 

recorrer a diversos modelos para ilustrar a “… estatística descritiva”, com elevada 

qualidade ao nível interpretativo (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 50). 

A informação varia em três momentos distintos: 

• quando os dados são prévios à investigação: análise secundária; 

• quando os dados foram recolhidos através de inquérito por questionário 

elaborado para a investigação em apreço: tratamento de inquérito; 

• quando os dados examinados são textuais: análise de conteúdo. 

 

Este método adequa-se ao estudo das “… correlações entre fenómenos suscetíveis de 

serem exprimidos por variáveis quantitativas”, num processo de análise casual.  Como 

vantagem identifica-se a “… precisão e o rigor” que garantem o “… critério da 

intersubjetividade”. Porém, como problema, é referido de que “… nem todos os factos 

interessantes são quantitativamente mensuráveis”. Este método permite “… descrever 

relações, mas não fornece uma explicação ou sentido”. Nesse sentido, como método 

complementar é-nos referido, “a montante”, a realização de “… inquérito por 

questionário e a recolha de dados estatísticos existentes” (Quivy & Campenhoudt, 2008, 

p. 52). 

Através dos resultados apurados apresentamos dados estatísticos que nos permitiram 

estudar a variabilidade dos mesmos, possibilitando, a partir destes obter conclusões e 

comprovar o grau de confiança nas conclusões finais. Durante a pesquisa a captação de 

informações dos inquiridos nos questionários revela-se como uma das etapas de maior 

importância no processo de avaliação, pelo que aplicámos diversos instrumentos de 

medição. Foi igualmente com esse propósito que incluímos no estudo de caso o 

cruzamento de dados estatísticos efetuando uma análise documental que consolida os 

restantes métodos de investigação (questionários, entrevistas, observação direta). 

 

A análise de conteúdo 

A análise de conteúdo “… incide sobre mensagens” tão díspares como “… obras 

literárias, artigos de jornais, documentos oficiais”, “… declarações políticas”, entre 
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outras. A “… escolha de termos utilizados pelo locutor, a sua frequência e o seu modo 

de disposição” tal como a edificação do “discurso” e respetivo desenvolvimento 

constituem-se como “… fontes de informações a partir das quais o investigador tenta 

construir um conhecimento”. (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 54). 

Neste processo os métodos “… agrupam-se em duas categoriais: métodos 

quantitativos e métodos qualitativos. Os métodos quantitativos “… são extensivos” e 

fundam-se na “… frequência do aparecimento” de determinadas “… caraterísticas de 

conteúdo ou de correlação entre elas”. Os métodos qualitativos “… são intensivos” e 

fundam-se na “… presença ou ausência de uma caraterística”, segundo a qual “… os 

elementos do «discurso» estão articulados”. Importa destacar as “… análises temáticas” 

que procuram “… revelar representações sociais ou os juízos dos locutores a partir de 

um exame de certos elementos constitutivos do discurso”, as “… análises formais” que 

nos reportam para as “… formas e encadeamento do discurso” e, por fim, nas “… 

análises estruturais que se focam “… na maneira como os elementos da mensagem estão 

dispostos, tentando revelar aspetos subjacentes e implícitos da mensagem” (Quivy & 

Campenhoudt, 2008, p. 56). 

De acordo com estes autores a análise de conteúdo é considerada útil para, entre 

outras: 

• a análise das ideologias, sistemas de valores, representações e aspirações e 

suas transformações; 

• o exame da lógica de funcionamento das organizações, graças aos 

documentos que as mesmas produzem; 

• a análise de processos de difusão e de socialização; 

• a análise de estratégias, do que se encontra em jogo num conflito, das 

interpretações, das reações. 

 

Este modelo evidencia como principal vantagem a adequação ao “… estudo do não 

dito, do implícito”, levando a que o investigador se mantenha distante relativamente a 

interpretações espontâneas, permitindo um controlo posterior.  

Como métodos complementares encontramos os métodos de recolha de dados 

qualitativos, que se encontram “… a montante da análise de conteúdo”, entre estas 
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destacamos as “… entrevistas semidirectas, recolha de documentos e inquéritos por 

questionário” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 58).  

A análise centrou-se na resposta à pergunta de partida, contando como pilares da 

estrutura de investigação as palavras-chave: turismo religioso, Fátima, imagem 

peregrina de Nossa Senhora de Fátima e marca. Para desenvolver a análise de conteúdo 

recorremos a livros, artigos científicos, trabalhos académicos, documentos oficiais, 

declarações políticas que permitiram enquadrar e desenvolver as questões formuladas na 

pergunta de partida. Através dos métodos qualitativos (questionários) e quantitativos 

(entrevistas, observação direta) desenvolvemos análises temáticas tendo como 

orientação a resposta à pergunta de partida. 

 

Limites e complementaridade dos métodos específicos 

Importa reter que “… nenhum dispositivo metodológico pode ser aplicado de forma 

mecânica”, pelo que o rigor no “… controlo epistemológico do trabalho” não pode 

resultar numa rígida aplicação dos métodos. Nesse sentido “… a problemática e o 

modelo de análise primam sobre a observação”, fazendo com que os dados só existam 

pelo “… esforço teórico que os constrói”. Não podemos confundir rigor com 

formalismo técnico. Até porque o rigor não recai, primordialmente, sobre os “… 

pormenores da aplicação de cada procedimento” desenvolvido, mas sim sobre a “… 

coerência de conjunto do processo de investigação” e na forma como o mesmo executa 

“… exigências epistemológicas” bem apreendidas (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 

60).  

Nesse sentido, e no âmbito do desenvolvimento do estudo de caso, desenvolvemos 

questionários adaptados aos respetivos públicos do Workshop de Turismo Religioso e 

de Itália, no âmbito da visita da imagem peregrina à paróquia de Ladispoli. Nos dois 

momentos, o propósito subjacente a cada questionário resultou do respetivo 

enquadramento da estrutura da tese e da análise do tema, complementado com 

processos de observação direta.  
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As conclusões 

A conclusão compreende a retrospetiva das grandes linhas desenvolvidas no 

procedimento, “… uma apresentação pormenorizada dos contributos para o 

conhecimento originados pelo trabalho” e reflexões práticas. De acordo com Quivy & 

Campenhoudt (2008, p. 63), nas grandes linhas do procedimento encontra-se a: 

• pergunta de partida no seu enunciado final; 

• apresentação das particularidades gerais do modelo de análise e das hipóteses 

de pesquisa; 

• apresentação do trabalho de campo, com referência aos métodos utilizados e 

às observações realizadas; 

• comparação entre os resultados previstos e os resultados apurados, com uma 

análise e comparação das diferenças. 

 

Na conclusão apresentam-se os novos conhecimentos adquiridos na investigação em 

torno do objeto de análise, atualizando-o, evidenciando as suas caraterísticas e 

componentes. Estes novos conhecimentos devem responder a duas perguntas: 

• O que sei a mais sobre o objeto de análise? 

• O que sei de novo sobre este objeto? 

 

Para obtermos novos e corretos conhecimentos o investigador necessita de se 

desprender de preconceitos, focando-se na problemática do trabalho e no modelo de 

análise desenvolvido que foi sendo testado ao longo da investigação.  

Desenvolvendo uma avaliação crítica relativamente à componente teórica, à 

pertinência da problemática e à operacionalização do modelo de análise, o investigador 

pode enunciar novas conceções teóricas, novas perspetivas e inclusive, a reformulação 

de alguma hipótese, conceito ou indicador.  

As conclusões de uma investigação “… raramente conduzem a aplicações práticas e 

indiscutíveis”, visto que “… entre a análise e a decisão prática”, pode não ser exequível 

isolar ideologias indevidas, tornear a questão do juízo moral e evitar “… conclusões 

normativas em nome de pretensas verdades científicas” (Quivy & Campenhoudt, 2008, 

p. 65). 
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Através dos resultados aferidos pelas diferentes técnicas utilizadas: questionários, 

análise documental, observação direta e entrevistas, procurámos responder à pergunta 

de partida, centrados no eventual contributo da imagem peregrina para o turismo 

religioso de Fátima.  

No final do presente estudo, de acordo com o trabalho de campo realizado no 

Workshop de Turismo Religioso e na visita da imagem peregrina a Ladispoli, Itália, 

apresentaremos a metodologia utilizada, evidenciaremos os dados apurados e 

apresentaremos as respostas para a pergunta de partida. 

As conclusões obtidas pela investigação realizada permitirão apresentar os novos 

conhecimentos adquiridos, novos elementos identificados e apurados, efetuando 

propostas específicas para uma nova gestão da imagem peregrina, a par de um conjunto 

de outras iniciativas e de estratégias políticas que podem potenciar este destino turístico. 
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O turismo põe em contacto com as outras formas de viver, com outras religiões, 

com outras formas de ver o mundo e a sua história.” 

 

João Paulo II (Vaticano, 2001) 
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CAPÍTULO I - DA PEREGRINAÇÃO AO TURISMO RELIGIOSO EM 

FÁTIMA 

O capítulo I visa a discussão e interligação de conceitos como peregrinação, 

peregrino e turista, turismo e turismo religioso. 

Entendemos iniciar a análise teórica em torno da peregrinação, tendo em conta que, 

após o surgimento das “aparições”, as peregrinações constituíram-se como um elemento 

identificador de Fátima.  

Existindo diversas religiões e múltiplos movimentos de peregrinação a nível 

mundial, impõe-se circunscrever o campo de análise, pelo que estudamos e 

identificamos o percurso histórico das peregrinações católicas.   

Ao encontrar diversas definições de peregrinação acopladas a conceitos de peregrino 

e de turista religioso, procedemos à respetiva análise e à distinção entre os dois 

conceitos. Neste processo, apontamos as diferentes teses existentes evidenciando as 

posições divergentes, assim como elementos coincidentes, nomeadamente, os que 

caraterizam os peregrinos de Fátima.   

Constituindo-se este estudo no âmbito do turismo, analisamos este fenómeno, 

apresentando as suas principais componentes. 

 Por fim, identificamos os principais elementos constituintes deste destino de turismo 

religioso, pondo em evidência o seu contributo para a dinâmica económica e territorial 

que aí se verifica.  
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1. A peregrinação 

Os deuses e o desenvolvimento da espiritualidade têm acompanhado a existência 

humana, de acordo com os sentimentos mais elevados e profundos que o Homem tem 

vivenciado. Sentimento que, como refere Eliade (2004, p. 568), o atraiu para “… 

valores vitais” que se tornaram em “… valores humanos”. Cada ser humano é uma 

pequena partícula do mundo que desconhece, limitado na sua ação individual aos 

territórios que o rodeia, vinculado, condicionado e dependente da própria realidade e 

envolvente, remetendo-o para um processo de dependência.  

O ser humano necessita de alimentação, compreensão, relações físicas, emocionais e 

contatos, assim como de entender a importância da vida. A “… necessidade de nos 

orientarmos na vida é um anseio fundamental” (Gaarder, 2007, p. 12), pelo que estas 

questões se relacionam com a existência do Homem, das religiões e das manifestações 

culturais e sociais.  

A religião representa um sistema de crenças e comportamentos relativos aos valores 

da sociedade, gerando atitudes, valores e culturas, como nos referiu Durkeim (1996). A 

sociedade necessita da religião e de símbolos sagrados para afirmar a sua identidade 

coletiva, ao mesmo tempo que a religião absorve e reflete os valores e a cosmovisão dos 

vários grupos sociais (Weber, 2004). Ao constituir-se como “… um conjunto de mitos, 

de símbolos e de ritos” (Eliade, 1999, p. 22) pelos quais a própria doutrina interpreta a 

realidade, disponibilizando o próprio conjunto de significados, valorizando objetos, 

práticas e assumindo-se o sagrado como o cerne da religião, este arroga “… um valor 

atribuído a coisas, objetos, pessoas que se tornam referências da vida e da moral” 

(Chetwynd, 1986, p. 36). Foi nesse sentido que os ícones religiosos se constituíram 

como elementos de atratividade, veneração, promoção, fomento de peregrinações e de 

incremento do turismo religioso. 

O facto religioso surgiu nas etapas do Homem, com a vivência deste a desdobrar-se 

em múltiplos momentos e perspetivas, situando-se sobre diversos níveis de pertença que 

vão desde uma fé explícita, à simples procura de sentido sobre as teses fundamentais e 

subjetivas da vida. Em todas elas, através das cerimónias, dos santos, dos caminhos 

religiosos e de visitas a santuários, o ser humano assume, na ligação mais sublime, a 

égide da espiritualidade.  
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Ao aderir a uma religião o indivíduo alimenta uma experiência interior que também 

exprime pela visita a lugares de culto religioso. Relembrando que todas as religiões 

comunicam através de símbolos, mitos e ritos, Lindstrom (2013, p. 156) evoca o papel 

que o evangelismo representou na história da religião, face às “… suas crenças, 

mitologias”, tal como o próprio “… fervor religioso” que nas marcas ocorre quando “… 

se espalha a palavra de um consumidor para outro”, pela oralidade, por legados 

geracionais.  

Esta tese encontra correspondência com a declaração do Conselho Pontifício para a 

Pastoral dos Migrantes e Itinerantes (1999) ao afirmar que “… cada peregrinação revela 

um aspeto do turismo religioso que deve ser tido em conta, não só visando o 

enriquecimento cultural da pessoa, mas também a plenitude do espírito”. Este Conselho 

defendeu que a evangelização é a motivação para que a igreja fomente, e apoie, o 

fenómeno, permitindo que os peregrinos conheçam, de forma real, a experiência da fé. 

Ambrósio (2000) recorda que a escola religiosa (cristianismo) ensinar que a 

peregrinação é uma das formas fundamentais e mais antigas de expressar a fé e a 

adoração, constituindo-se como uma das mais desenvolvidas e difundidas religiões no 

mundo (Vukoníc, 2006). 

Numa perspetiva de marketing, sobre o mundo atual onde as marcas influenciam o 

comportamento humano, Lindstrom (2013, p. 159) refere que de entre as atuais marcas 

com mais força e reconhecimento no mundo, nenhuma consegue apelar aos cinco 

sentidos, no entanto, “… quase todas as religiões do mundo o podem”. É esse poder que 

se avoca como um elemento estruturante da condição humana, na relação que se 

estabelece com a religião, sem descurar o lugar e a lógica própria de cada uma. 

Constituindo-se a motivação religiosa como a principal causa que leva o indivíduo a 

sair de casa, a efetuar viagens movido pela fé, alimentado pela crença, procurando 

respostas e reflexões interiores, a peregrinação assume-se como “… um fenómeno 

universal e de todas as religiões”. Um fenómeno social que exprime “… um tempo de 

forte espiritualidade, uma passagem do efémero ao real, da morte à vida, do homem à 

divindade” (Dantas, 2007, p. 93). É nesse sentido que se explica o desenvolvimento de 

muitos destinos turísticos em torno de locais e edifícios sagrados, calcorreados por 

peregrinos. 
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A peregrinação arroga um fenómeno de índole espiritual, representando uma 

aproximação do Homem a Deus, permitindo a renovação batismal do peregrino, ao 

expor as suas fraquezas, ao desafiar as suas forças físicas, justificando o sacrifício, num 

processo de reconciliação com a força divina.  

Durante a peregrinação o peregrino vivencia e recorre aos seus sentidos. Vê e regista 

imagens dos lugares que percorre, dos companheiros de caminho, das cerimónias a que 

assiste, das imagens e objetos religiosos que tateia com todos os seus sentidos despertos. 

O caminho que toma é um percurso composto de história, de cultura, herdeiro de 

tradições, calcorreado por outras pessoas afirmando-se como um elemento diferenciador 

da espiritualidade de cada pessoa. Neste caminho, o peregrino faz uma rutura com o 

quotidiano ficando à mercê dos imprevistos, com sacrifício. Um percurso que pode 

resultar de uma obrigação relativa à sua própria religião e que concretiza em direção a 

um lugar sagrado, a um santuário, visando participar nos grandes atos, cumprir uma 

promessa, aprofundar a fé ou simplesmente para ver o ambiente. Nestas variações ele 

pode assumir-se como um frequente anónimo, assíduo ou ocasional (Branthomme, 

1982; Ambrósio, 2000; Olsen, 2006; Lima, 2009). É nesse sentido que para 

Tomljenović & Dukić (2017) a peregrinação pode ser definida como uma substituição 

temporária do profano pela vida espiritual, com os indivíduos a interligarem-se com 

outros peregrinos, conforme afirma Smith (2013). Esta ligação com outros peregrinos e 

com “… a cultura religiosa ou espiritual em geral, fortalece os sentimentos de conexão 

com Deus”, contribuindo para o desenvolvimento do altruísmo e da promoção da paz 

(Ross, 2010; Jung Lee & Gretzel, 2013; Heintzman, 2013; Brunn, 2015).  

Consistindo-se este estudo sobre um ícone internacional da religião católica – a 

imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima –, importa referir a importância do 

cristianismo, enquanto uma das mais desenvolvidas e difundidas religiões no mundo, 

com 1.284.810.000 pessoas, contabilizados, em 31 de dezembro de 2015 (Fides, 2016). 

Em Fátima, no espaço geográfico a que alude a presente análise – o Santuário de Fátima 

–, as peregrinações ocorreram, desde o início, em torno da imagem de Nossa Senhora de 

Fátima, constituindo-se ao longo do ano, com especial enfoque entre os meses de maio 

a outubro (período em que se celebram as aparições), intitulando-se como peregrinações 

aniversarias as ocorridas nos dias 12 e 13, destes seis meses (referentes às seis 

aparições). Fátima é peregrina e representa a peregrinação que se celebra na própria fé 

e/ou nos objetivos espirituais que o peregrino assume ao desligar-se do mundo profano, 
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ao estabelecer uma ligação silenciosa com o seu ícone religioso e consigo, num 

processo de reflexão, meditação e oração.  

É no desenvolvimento individual crítico e na autoconsciência imediata que se 

concretiza a “… experiência pessoal”, “… com maior ou menor intensidade nos 

diversos momentos”, como refere Martínez (1999, p. 66). Mesmo inconscientemente, o 

ser humano desenvolve “… uma vida espiritual”, sem entender o “… seu significado” 

ou capaz de discutir o assunto (Vukónic, 1996, p. 3), perante incertezas existenciais, 

direciona-se numa busca por significados, autoconhecimento e identidade (Giddens, 

1991; Schau e Gilly, 2003; Margry, 2008). Ainda assim ele é responsável por tudo o 

que faz e não faz (Sartre, 2004). Nesse sentido, as suas escolhas não são determinadas 

por quem é, ou por aquilo que é, mas, objetivamente, por aquilo que escolhe ser. 

Tomljenović & Dukić (2017, p. 2) mencionam que com a possibilidade de as pessoas 

escolherem “… a sua religião, introduziu-se ainda mais a mudança do conceito de 

espiritualidade na sociedade pós-moderna”. Desta forma é natural que se verifique um 

“… declínio da lealdade à doutrina religiosa” e um consequente e “… movimento em 

direção ao autodesenvolvimento”, com as pessoas a criarem as “… suas próprias 

práticas religiosas altamente individualizadas, escolhendo e aceitando tradições e 

crenças de uma variedade de religiões”, seguindo a tese de Kuzma et al. (2009). É 

através do domínio e da vontade que o Homem possui sobre si, que determina com 

coerência e/ou incoerência, os sentimentos que desfruta no sentido da sua vontade 

(Gaarder, 2007). É sobre essa vontade que as pessoas procuram novas práticas e 

respostas associadas ao lazer e aos costumes. Assistimos à presença de novos estilos de 

vida e a comportamentos que se centram na espiritualidade, na peregrinação, sob um 

crescente número de crentes e não crentes. A descoberta, a introspeção, uma busca do 

espírito escondido e uma procura que remete para o íntimo, estão na origem destas 

novas práticas de pessoas que participam em peregrinações, acedem a santuários e 

integram cerimónias religiosas. 

Presentemente, multiplicam-se os lugares, as formas e os desejos de peregrinação 

“… não apenas para satisfazer o apetite da novidade”, nem pelo prazer do agrado e pelo 

deleite do belo, mas com o objetivo de “… reinscrever a unidade do ser humano 

andando, percorrendo, chegando, partindo, sempre para o além” (Lima, 2009, p. 411). 
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Ainda que ela exista acreditamos não ser necessário existir uma motivação religiosa 

para que as pessoas peregrinem e se desloquem a lugares sagrados, assumindo-se, 

simplesmente, como peregrinos ou turistas. As pessoas podem visitar os centros de 

peregrinação com o intuito de conhecerem o património religioso e cultural e, 

eventualmente, vivenciarem a espiritualidade própria do local em detrimento das 

práticas tradicionais. Na demanda por novas identidades religiosas muitas pessoas 

visitam centros religiosos e santuários, procurando a espiritualidade através da sua 

integração nas grandes manifestações de fé. Milhares de pessoas a rezar no mesmo 

local, como ocorre em Fátima na procissão das velas nos dias 12 de maio e 12 outubro, 

de cada ano, comporta uma intensa carga emocional, com grande impacto no crente e no 

não crente, como podemos constatar na figura 1 (cerimónia do dia 12 de outubro). Uma 

cerimónia que tem mantido o seu fulgor e uma dimensão mundialmente reconhecida. 

 

 

Figura 1 - Procissão das velas, 12 de outubro de 1951. Fonte: Ameal (p. 470, 1954) 

 

Concretizando-se a vivência da fé nos locais onde os crentes acreditam estar mais 

próximos das suas divindades, os santuários assumem-se como locais que convidam as 

pessoas a peregrinarem em sua direção, a visitá-los, por ali se sentirem bem e 

estabelecerem um encontro individual, na ligação entre o céu e a terra, motivando, 

tendencialmente, os crentes a estes locais (Eliade, 1999; Di Giovine e Elsner, 2015; 

Griffin & Razaq, 2017). O Reitor do Santuário de Fátima refere que logo após o 
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fenómeno ocorrido em 1917 assistiu-se à chegada de um grande número de peregrinos, 

a pé, oriundos de várias localidades da região e do país. Os caminhos calcorreados pelas 

pessoas foram-se assumindo como percursos de peregrinação a Fátima. Percursos esses 

que continuam a ser usados por todos aqueles que no processo de peregrinação se 

deslocam a este Santuário com o desejo de encontrar uma resposta espiritual para “… as 

suas ânsias, para o seu sentido de vida”. Fátima responde a esse desejo e a essa 

necessidade, na opinião das pessoas que, diariamente, aquando da chegada e da estada 

no Santuário, expõem os seus sentimentos aos responsáveis desta estrutura religiosa, 

como destacou o Reitor do Santuário 

Para “… além da tradicional peregrinação religiosa” (Ross, 2010), há uma nova 

peregrinação, “… não necessariamente relacionada à religião”, com o “… viajante” a 

procurar a “…transformação espiritual através da experiência, aprendendo coisas novas 

e diferentes” (Tomljenović & Dukić, 2017, p. 6). Tal como nos é referido por diversos 

autores, também o Reitor do Santuário, corrobora a necessidade das pessoas criarem 

uma relação intrínseca, de obterem uma autodefinição e de estabelecerem uma ligação 

individual com forças superiores, formando-se uma demanda que coloca, para além dos 

tradicionais peregrinos, outras pessoas a percorrerem os tradicionais roteiros de 

peregrinação. Percursos que concretizam o desiderato interior de cada um, numa viagem 

nacional ou internacional, para um destino de turismo religioso.  

Como Griffin & Razaq (2017) nos referem, a maioria dos grandes centros religiosos 

do mundo foram destinos de peregrinação: o Vaticano (catolicismo), Meca (islamismo), 

Jerusalém (judaísmo) ou Bodh Gaya (budismo). Locais que, de acordo com Mann 

(2011, p. 40) se afirmam como “… destinos escolhidos para turistas espirituais”. A 

peregrinação espontânea e paulatina de pessoas ao local onde ocorreram as 

denominadas aparições de Fátima, em 1917, constituiu-se a força e o meio pelo qual 

este fenómeno ganhou relevo e dimensão. Trinta anos depois, em 1947, com a criação 

de uma imagem peregrina, Fátima ampliou a sua existência pelo mundo, com a 

peregrinação presente enquanto elemento caraterizador desta localidade.  

Importa recordar que a história da relação entre a Santa Sé (sede da Igreja Católica - 

Vaticano) e Fátima foi sendo construída, paulatinamente, após muitas comunicações de 

Roma para Fátima e através de viagens de representantes da Santa Sé e de papas. A 

primeira referência a Fátima ocorre pela mão de Bento XV, através de uma carta 
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enviada ao episcopado português em abril de 1918. Todavia só em 1930 foi concedida a 

permissão oficial do culto e a validação das denominadas “aparições”. Alguns autores, 

historiadores e o próprio Reitor do Santuário de Fátima referem que Fátima afirmou-se 

pela devoção popular, impondo-se à própria estrutura católica. A dimensão de Fátima e 

o número de pessoas que anualmente ali se deslocaram levaram a que um Papa a tivesse 

denominado como: o Altar do Mundo. O altar, consagrado no santuário onde os 

Homens podem aceder para estabelecer uma relação religiosa e espiritual. Fátima 

resultou da referida “aparição de Nossa Senhora”, sendo-nos apresentada como a “… 

Virgem peregrina do mundo de Deus”, como a peregrina da fé, a mãe da igreja, como 

nos refere Lima (2009, p. 411). O elemento da peregrinação é uma referência constante 

que resultou, como já referimos, dos movimentos populares que desde o início do 

fenómeno caraterizaram o local, corroborados pelos diversos estudos desenvolvidos em 

torno deste destino. Com as pessoas a caminharem para Fátima, oriundos de diversos 

pontos do país, espontaneamente foram sendo estabelecidos percursos que passaram a 

ser calcorreados pelos peregrinos. Em termos institucionais, em 1996 foram criados os 

denominados Caminhos de Fátima, cuja promoção foi atribuída ao Centro Nacional de 

Cultura (CNC). Procurando estabelecer rotas seguras para os peregrinos e para todos 

aqueles que, motivados pela espiritualidade individual caminham em direção ao 

Santuário de Fátima, o CNC, a Associação dos Caminhos de Fátima e o Turismo de 

Portugal (TP) celebraram um acordo em 2017 que visa divulgar a existência desta oferta 

espiritual e turística. A promoção institucional e turística deste projeto pode assumir-se 

como um recurso complementar para a atração de novos peregrinos, turistas e todos 

aqueles que a nível nacional, europeu e mundial percorrem os trilhos das rotas dos 

peregrinos em direção a locais sagrados.  

Concluímos esta reflexão reafirmando a dimensão peregrina de Fátima, enquanto 

destino de peregrinação visitado por milhões de pessoas oriundas de vários países. Para 

além da dimensão reconhecida, Fátima apresenta um elevado potencial de crescimento 

face à afirmação de novas tendências que conjugam a fé, a espiritualidade, o 

conhecimento, a cultura e a própria curiosidade. Julgamos ser fundamental reforçar as 

estruturas de acolhimento, qualificar o destino e articular as políticas de promoção em 

torno dos Caminhos de Fátima, assegurando-se, desta forma, a égide do elemento 

caraterizador de Fátima: a peregrinação.   
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1.1. A peregrinação católica 

 

A religião cristã estabelece a sua base no relacionamento do Homem consigo mesmo, 

com a sua essência, pelo que Feuerbach (2007) defende que a religião é o conhecimento 

do ser humano. Assim, e estando inscrita na própria estrutura do ser humano, “… a 

peregrinação adquire um novo conteúdo à medida que a cristandade vai avançando” 

(Lima 2009, p. 406). A religião tem desempenhado “… um importante papel enquanto 

movimento social portador de cultura e tradições” (Griffin & Razaq, 2017, p. 2).  

O catolicismo assenta na tese de que “… o filho de Deus foi enviado à Terra para 

espalhar a fé, reencarnado num corpo humano, morrer para salvar a humanidade do 

pecado, sendo consagrado como um salvador”. A sua ressurreição comprova que há 

uma vida eterna para os que Nele acreditam, resumindo-se a vida na terra como uma 

viagem para alcançar a referida vida eterna (Vukonic, 2006, p. 238). 

O Deus único avoca-se como a força mais poderosa, “… o poder mais elevado, a 

força inicial, o poder derradeiro, o início e fim, o centro, o núcleo, o equilibrador, de 

todos os poderes” (Chetwynd, 1986, p. 71). Este autor refere que Jahveh é o Deus 

máximo dos hebraicos ou do povo judeu e, através Dele, como pai de Jesus Cristo, é o 

Deus único do cristianismo ocidental atual.  

O Senhor é uma figura primordial que estabelece uma relação entre o Homem e a sua 

relação com o divino. Em diversas religiões encontramos elementos diferentes e 

elementos iguais em relação a Ele: “Cristo é diferente para Caravaggio e Rembrandt, 

diferente nos ícones orientais, diferente nas artes africana, indiana e chinesa, diferente 

na idade média, mas mesmo assim é sempre Cristo”. Para os cristãos é o Senhor que 

efetua a ligação com o divino, definindo as ligações e as fronteiras entre o mundo 

terreno e o sobrenatural revelando e tornando “… conscientes as ligações universais que 

existem, abaixo da superfície, no subconsciente” (Chetwynd, 1986, p. 194). 

Desde o primeiro século e mais tarde com Santo Agostinho que a literatura cristã “… 

desenvolve o conteúdo novo de peregrinatio”, considerando-a a ação de todos aqueles 

que vivem no exílio, distantes do Senhor, necessitando de atravessar “… a agrura dos 

caminhos do mundo, o espaço do exílio, em tenda provisória, ansiando pela casa do 

Senhor e pela pátria” (Lima, 2009, p. 406). 
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Após a morte de Jesus Cristo a comunidade cristã de Jerusalém passou a visitar e a 

comemorar os locais onde ocorreu a paixão e ressurreição do seu mártire. De acordo 

com Ambrósio (2006) a peregrinação cristã começou na época de Constantino, com a 

construção de basílicas nos locais onde se calcula ter nascido e sido crucificado aquele 

que protagonizou o cristianismo: Jesus Cristo. 

O primeiro documento que registou o fenómeno das peregrinações aos lugares santos 

da Palestina foi o Diário de Viagem de Egéria que, no início do século IV, relatou a 

liturgia de Jerusalém, da natividade, da apresentação, da quaresma, da semana santa e 

da páscoa. Ambrósio, (2006, p. 17) recorda que “… a influência destes rituais nos 

peregrinos que regressavam”, entre os quais muitos “… bispos ou eclesiásticos 

importantes”, conduziu a que estes costumes tivessem sido assimilados e postos em 

prática nas igrejas do oriente e do ocidente passando “…a ler-se, nos dias festivos, a 

eucaristia, a liturgia das horas e as passagens das escrituras apropriadas.”. De acordo 

com o mesmo autor a partir do século VIII “… os responsáveis eclesiásticos aceitam a 

sua divisão e o seu transporte”, tendo-se passado da visita aos santos para a assimilação 

e reconhecimento de que os santos surgiam aos crentes. Desta forma os principais 

centros de peregrinação foram reforçados no seu número de visitantes “…no ensejo de 

adquirir uma relíquia.” (Ambrósio, 2006, p. 19). 

Como consequência da dificuldade em chegar à Terra Santa, a partir de 1079 o 

destino principal das peregrinações cristãs passou para Roma: a denominada nova 

Jerusalém. O mapa da Europa constituiu-se como uma constelação de percursos, como o 

Caminho de Santiago e a Via Francígena, convergindo para Pavia ao ser percorrido por 

milhares de crentes que se dirigiam a Roma, ficando alojados em hospedarias. “Todos 

os caminhos vão dar a Roma” e “Roma e Pavia não se fizeram num dia” são ditados 

populares que ainda hoje usamos com origem nas caminhadas relatadas pelos romeiros. 

A par destes caminhos existiam outros locais de peregrinação como o Santuário da 

Virgem (Chartres), o Centro Franciscano (Assis), Loreto e a Basílica de Santo António 

(Pádua). De acordo com Ambrósio (2006, p. 20) “os túmulos de São Pedro e de São 

Paulo, em Roma (Itália) e o de São Tiago, em Compostela (Espanha)” conquistavam o 

maior número de peregrinos “… podendo estas peregrinações equiparar-se à de 

Jerusalém, sobretudo após a conquista da cidade por Saladino (1187) e a derrota da 

terceira cruzada (1189)”.  
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Após este período a peregrinação enfrentou períodos de menos e maior entusiasmo, 

coincidindo estes com posições mais críticas ou favoráveis dos responsáveis da igreja 

católica, e pela ocorrência de guerras em torno dos territórios onde os santuários se 

localizavam. Com o início da denominada Guerra Santa, no século XI, e a conquista de 

territórios na Europa, a peregrinação viveu períodos de grande adesão que se 

estenderam até ao final do século XIV, como nos refere Ambrósio (2016).  

O surgimento de críticas por parte de teólogos e humanistas reforçou as posições que 

Martinho Lutero apresentou, em 1517, no âmbito da reforma da Igreja, conduzindo a 

que muitos santuários tivessem sido destruídos e colocado um fim às peregrinações 

(Ambrósio, 2016). O apelo de Martinho Lutero, em 1517, em torno da reforma da 

igreja, introduziu a necessidade da ligação entre o crente e Deus, sem intermediários, 

assumindo-se o protestantismo contra “… atos concretos, tais como a veneração de 

relíquias” e “… a peregrinação aos santuários” (Sauzet, 1982, p. 238). No século XVI 

ocorreram diversos divórcios institucionais entre monarcas e a igreja católica na senda 

da nova fé assente no protestantismo, com especial incidência na Alemanha e em 

Inglaterra, com consequências diretas para as peregrinações e santuários destes países. 

A peregrinação foi legitimada após o Concílio de Trento (1563), com a Reforma Cristã, 

através da construção e reconstrução de templos, exaltando o “… culto da Virgem 

(venerada como triunfadora sobre os inimigos da Igreja e pela intercessão nos grandes 

sucessos militares sobre o Islão)”, conduzindo ao surgimento de diversos santuários 

marianos a partir dos séculos XVI e XVII (Ambrósio, 2006, p. 24). 

Apesar de terem sido recuperadas as peregrinações, as críticas em torno das mesmas 

reapareceram, devido ao novo espírito da época que incidiu sobre a vertente moral e 

mercantilista, invocando a ausência das pessoas dos seus locais de trabalho e o desvio 

de grandes quantias de dinheiro para o sustento da viagem. A abolição da ordem jesuíta, 

o iluminismo, a revolução francesa e as novas conceções defendidas pelas elites 

iluminadas, conduziu a que as peregrinações fossem valorizadas pelas “… populações 

rurais incultas, denunciada como um arcaísmo da vida religiosa e social” levando a 

pensar-se que este fenómeno estaria inevitavelmente condenado perante o avanço 

civilizacional (Moulinas, 1982, p. 292). 

O romantismo originou uma mudança de espírito que associava as peregrinações à 

alma escondida, valorizando a inocência com que as mesmas eram praticadas, 
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contrariando a infelicidade que grassava nas contemporâneas filosofias sociais e 

humanistas. Com o restabelecimento da paz na Europa, o catolicismo voltou a ser 

consentido, assim como as peregrinações. Contudo a grande novidade no “… 

renascimento das peregrinações foi o facto de os santuários tradicionais, centrados no 

túmulo de um santo ou numa imagem milagrosa, terem deixado de atrair as grandes 

massas de fiéis”, passando a ser os locais onde Nossa Senhora apareceu a assumirem-se 

como grandes santuários marianos portadores de uma mensagem, obtendo um elevado 

número de fiéis (Ambrósio, 2006, p. 28). As “peregrinações aos lugares onde apareceu a 

Virgem” constituíram-se como uma “… característica do catolicismo”, com as grandes 

peregrinações cristãs a ocorrerem na Terra Santa (Israel/Palestina), em Roma (Itália), 

em Santiago de Compostela (Espanha), em Lourdes (França) e em Fátima (Portugal) 

(Vukonic, 1996, p. 123). 

As intervenções públicas dos papas, a partir dos finais dos anos setenta do século 

XX, revelaram-se determinantes ao manifestarem-se favoráveis a esta prática. O Papa 

João Paulo II, que se designou como “…peregrino de Nossa Senhora de Fátima”, a 12 

de maio de 1982 (APOAD, s.d., p. 13), considerou o turismo como um meio para 

promover valores religiosos, apresentando, como exemplo, a própria peregrinação.   

Ao longo dos últimos 2.000 anos de existência, as peregrinações “… viveram, 

alternadamente, épocas de exaltação e de crise” (Ambrósio, 2006, p. 30). Este autor 

refere que estas “… ocorreram quando as classes dirigentes (tanto laicas como 

religiosas)” defenderam “… os santuários mais procurados” e fomentaram “… as 

deslocações de peregrinos”. As segundas ocorreram “… quando líderes de opinião” 

influenciaram “…os governantes contra as peregrinações, induzindo-os na sua 

perseguição”, levando inclusive à “… destruição dos lugares sagrados de maior 

significado para os devotos” (Ambrósio, 2006, p. 31).  

Hoje, o peregrino católico assume e celebra a sua própria fé com um intenso 

sentimento religioso, avançando sozinho ou partilhando, solidariamente, com outros, o 

desiderato religioso e espiritual em direção a um local sagrado. Santuários, como o de 

Fátima, possuem diversas estruturas para o acolhimento e para a presença dos 

peregrinos que ali acedem, permitindo a concretização final da jornada e o 

estabelecimento da relação individual entre o peregrino e Deus.  
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1.2. O peregrino e o turista 

 

A motivação religiosa é a principal causa que leva o indivíduo a sair de casa, a 

efetuar viagens por vezes longas, movido pela fé, alimentado pela crença, procurando 

respostas e reflexões interiores. Nesse sentido compreende-se porque é que muitos dos 

principais destinos turísticos se desenvolveram em torno de locais e edifícios sagrados, 

eventos e caminhos calcorreados por peregrinos. 

As visitas a lugares sagrados de peregrinação não combinam o religioso e o profano, 

o emocional e o profícuo. Elas ampliam o âmbito de interesses e as motivações para 

além do tradicional segmento turístico e religioso. Os turistas que se deslocam a locais 

religiosos são impelidos por outros fatores que não a fé, apesar de muitos deles a 

possuírem e de com ela estabelecerem um contacto.  

Não podemos ignorar que na simples caminhada e na solidariedade do processo da 

peregrinação se proporciona ao peregrino um claro efeito espiritual. Muitas pessoas não 

gostam de ser apelidadas de turistas quando se encontram em peregrinação, visto que a 

motivação da sua viagem assenta noutros pressupostos, apesar de, conforme nos refere 

Santos (2006, p. 301), “… no contexto católico, a peregrinação não poder ser 

qualificada como um estrito dever religioso, no sentido de ser imposta por uma regra 

imperativa do foro eclesiástico, ela é assumida como tal pelo peregrino em muitas 

situações”. No processo de peregrinação, os peregrinos satisfazem as suas necessidades 

religiosas e espirituais, obtendo benefícios sociais e psicológicos (incluindo-se os 

peregrinos que consideram as suas promessas realizadas). 

Uma das questões mais debatidas entre os autores que estudam o turismo religioso é 

a distinção entre turistas e peregrinos. A peregrinação tem sido definida como “… uma 

jornada resultante de causas religiosas, em direção a um local sagrado, por motivos 

espirituais” (Barber 1993, p. 1). 

Porém, os turistas também se deslocam motivados por questões religiosas, de fé e 

também por motivos de conhecimento das religiões, do património e da História. Nesse 

sentido Olsen (2006, p. 5) destaca que muitas pessoas “… viajam para locais sagrados 

não só por motivos religiosos, espirituais ou para ter uma experiência com o sagrado, no 

sentido tradicional, mas também porque eles representam herança e cultura”. São 

motivações orientadas pelo desejo de conhecerem um lugar, a história, a própria cultura 
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e as crenças de uma religião, ao invés daqueles que só se movem pelo desenvolvimento 

espiritual. 

Dantas (2007, p. 92) caracteriza “… a peregrinação como romaria com grande 

afluência de povo a lugares sagrados, túmulos de santos, santuários com uma imagem 

ou devoção popular, procissões, entre outros”. Nesta conceção estabelece-se a relação 

entre os santuários, as igrejas e a peregrinação. 

Ambrósio (2006) recorda Roussel (1972) que aponta a intenção devocional como 

elemento fulcral para a concretização de uma peregrinação e não somente um processo 

movido pela curiosidade ou uma excursão turística a um lugar sagrado. Segundo Hyde e 

Harman (2011, p. 1345), “… o peregrino procura visitar lugares que ele imagina 

incorporarem os seus valores religiosos”. Muitos peregrinos procuram um encontro com 

o divino (Turner 1973; Turner e Turner 1978; Digance 2003; Ambrósio 2006, 2007). A 

peregrinação impõe a veneração como marca fundamental da efusão espiritual. Segundo 

Santos (2006) os centros de peregrinação caraterizam-se pela proeminência das 

religiões. É com essa perspetiva que Ambrósio (2000, p. 1) refere que “… a 

peregrinação não está ligada, nem a uma determinada marca civilizacional, nem a uma 

certa forma de pensar, nem tão pouco a um estatuto socioeconómico”. Porém, para o 

crente, as peregrinações a lugares sagrados constituem-se numa ligação doutrinária e de 

fortalecimento da fé, que permitem aprender e compreender “… a vida dos santos, de 

Maria, a existência terrena de Jesus e a revelação da Sua verdade” (Ambrósio, 2006, p. 

38).  

Peregrinar para um destino longínquo e diferente revela a índole destemida da 

peregrinação, e aí podemos encontrar turistas, pessoas de outras religiões e peregrinos 

acidentais (por cursos ou retiros), que se deslocam em peregrinação para os santuários 

em busca de respostas para os seus problemas (Guerra, 1991). Desta forma as 

peregrinações constituíram-se como a génese do turismo religioso. No entanto, turismo 

religioso e peregrinação, distinguem-se. “Em todas as religiões, as peregrinações foram 

sempre pontos altos para a obtenção da expressão de fé”, até pelo que a história humana 

nos relata, com as pessoas a partirem das suas habitações e caminharem, tornando-se 

peregrinos, regressando a casa com “… de alguma forma, uma nova identidade” 

(Aucourt, 1993, p. 14). 
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Paralelamente, com a imagem de turismo ligada às noções de banalidade, frivolidade 

e consumo, a representação do peregrino evidencia o desenvolvimento de sacrifícios, 

que assume seriedade e empenho, procurando, no final da sua caminhada, um lugar 

aprazível com assento, proteção das intempéries e serviços religiosos (Bauer, 1993, p. 

26). 

No entanto, podemos referir os turistas enquanto peregrinos, tendo em conta que a 

peregrinação é a expressão mais objetiva sobre o encontro do mundo religioso e 

turístico, ao consubstanciar “… a razão profunda no ser humano, que procura realizar-

se”. A realização que os turistas crentes encontram no fim “… de uma peregrinação, 

interior e exterior” processa-se “… num caminhar ao encontro do sagrado, tornando 

acessível em determinado lugar ou experiência concreta” (Dantas, 2007, p. 84).  

Uma das diferenças que encontramos entre turista e peregrino reside na teoria de que 

o turista, ainda que também procure libertar-se dos ritmos do dia-a-dia, que deseje 

encontrar-se consigo próprio, que ambicione aproximar-se do sagrado mesmo com 

sacrifícios (caminho a pé), ao recorrer a recursos turísticos, desenvolve a sua demanda 

observando o património, a natureza e todos os elementos por onde passa, ao invés do 

peregrino que caminha concentrado em si e na sua missão espiritual. Porém, 

Tomljenović & Dukić (2017, p. 2) defendem que o turista pode ser um turista religioso 

viajando “… para fora do lugar de sua residência permanente, a fim de alcançar o 

crescimento espiritual (que pode ser religioso, não religioso, sagrado ou experiencial 

por natureza)”, como referem Haq & Jack-son in Rogers (2007).  

Dantas (2007, p. 93) coloca o enfoque no peregrino ao defender que pode “… todo o 

peregrino é ou pode ser, ao mesmo tempo, turista, mas que o turista não é um 

peregrino”. Sendo o turismo religioso uma nova forma de mobilidade religiosa ela é 

distinta da peregrinação e não deixa de assumir uma forma de mobilidade turística. 

Efetivamente, milhares de locais que possuem um importante legado artístico e 

arquitetónico, resultante da existência de religiões e crenças, são visitados por turistas 

com motivações sagradas e profanas (Dias, 2010). 

A peregrinação, ainda que “… motivada pela fé” possui uma importante componente 

profana. Todavia, a peregrinação tem características qualitativas específicas, o que a 

diferencia do próprio turismo em si. Porém, a própria peregrinação tem um conceito que 
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difere do turismo religioso, ainda que Guerra (1989, p. 5) refira que “… a verdadeira 

matriz do turismo está nas peregrinações”. 

Ambrósio (2006, p. 44) recorre a Turner e Turner (1978) para apresentar uma 

perspetiva diferente ao referir que “…o turista é um semi-peregrino, se o peregrino for 

um semi-turista”, tal como “… quando uma pessoa se mistura numa aglomeração de 

crentes” e procura “… uma forma simbólica, quase sagrada de companhia, a qual, regra 

geral, se encontra fora do seu círculo de vida diário”. 

Se um peregrino viajar sem o intuito específico de consumo, mas recorrendo às 

mesmas infraestruturas turísticas dos locais visitados como a hotelaria, a restauração e 

os transportes, ele pode ser considerado um peregrino-turista. Esta conceção é 

introduzida por Vieira (2001) ao defender que, de acordo com a motivação de cada um, 

podemos identificar o turista- peregrino e o peregrino-turista. O primeiro é o turista que 

não tem motivação religiosa, mas que visita também o espaço religioso. O segundo é o 

peregrino que tem uma motivação particularmente religiosa, mas que também se 

desloca para destinos turísticos não religiosos.   

A diferença entre peregrino e turista encontra na reflexão de Ambrósio (2006) uma 

tese diferenciada, ao recorrer a Gendron (1972), que defende que o turista procura 

encontrar-se a ele mesmo, aliviando-se das tensões do quotidiano. Já o peregrino 

caminha em direção a Deus, em direção a um santuário, ainda que também procure 

libertar o pensamento, a alma do mundo profano e das angústias do seu dia-a-dia.  

Santos (2006, p. 284) destaca que enquanto o peregrino é “… um crente devoto a 

certo santo, de determinada invocação mariana ou de um lugar sagrado particular”, o 

turista religioso “… é necessariamente um fiel da religião cujos lugares consagrados 

visita (...), mas que apresenta as características de um verdadeiro turista”. Esta autora 

considera “… a motivação como o elemento fundamental na distinção do turismo 

religioso face a outras formas de turismo”. Nesse sentido, turismo religioso é “… 

qualquer deslocação a um lugar religioso, ainda que o principal motivo não seja a 

devoção” (Santos, 2004). 

A diferença entre peregrino e turista depende das motivações e das atividades que 

podem ser mutáveis, variando para a peregrinação ou para o turismo e vice-versa 

(Millán-Vázquez da Torre et al. 2016). Nesse sentido podemos concluir que o turista 
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religioso e o peregrino se distinguem pelas respetivas causas, mas com elementos e 

propósitos coincidentes.  

Porém, Antunes (2016, p. 276) menciona que na literatura científica existe uma 

distinção entre as motivações de turistas que viajam por motivos estritamente religiosos 

das motivações de turistas culturais-religiosos. Para os turistas religiosos “… qualquer 

que seja a circunstância em volta da decisão de participar numa jornada religiosa, esta 

está geralmente relacionada com a fé religiosa”, conforme refere (Gonzalo, 2006), ao 

que Silva (2011) acrescentou, “… envolvendo crenças religiosas, movidos pela fé 

inabalável, à procura da salvação”. 

A relação entre os dois termos, religião e turismo, tem sido estudada a partir de 

diferentes perspetivas (Collins-Kreiner 2010, 2018; Terzidou et al. 2017). Durán-

Sánchez et al. (2018, p. 3) recorrem a Bremer (2005) para apontarem três abordagens e 

interseções entre religião e turismo: “…a abordagem espacial” (peregrinos e turistas 

ocupando o mesmo espaço com comportamentos diferentes), “… a abordagem 

histórica” (relação entre as formas religiosas de viagem e turismo) e “… a abordagem 

cultural” (peregrinação e turismo como práticas modernas num mundo pós-moderno). 

Até ao momento deparámo-nos com um conjunto variado de teses e posições 

divergentes dos termos peregrinação e turismo, sem que os seus limites sejam 

consensuais na esfera académica. Por outro lado, a peregrinação, como atualmente é 

concebida, apresenta-se distinta da que ocorria na Idade Média (Olsen, 2010). 

Complementarmente, o termo peregrinação é cada vez mais usado em contextos mais 

amplos e mais seculares por turistas e académicos (Margry, 2008). As visitas a 

cemitérios e a campas de figuras célebres ou ao Ground Zero em Nova York por 

exemplo, evidenciam, para muitos turistas, características tradicionalmente associadas a 

peregrinações. Nesse seguimento, o termo turismo pode cada vez mais consubstanciar 

uma jornada espiritual (Willson et al. 2013). 

Cumulativamente, e à parte das teses, assistimos a práticas de pessoas que se 

intitulam como “… turistas espirituais”, realizando “… práticas religiosas” e 

procurando “… a realização espiritual durante suas viagens”. Eles assumem-se como 

“… diferentes dos turistas religiosos” porque mesmo participando nas mesmas práticas 

e cerimónias religiosas”, não o fazem com “… o esforço que a peregrinação exige”. 

Estes turistas espirituais têm pouca “… ou nenhuma conexão com o cotidiano 
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religioso”, sem qualquer outra prática religiosa, não estando interessados em pertencer 

ou “… ser membro permanente de qualquer organização religiosa”, conforme afirma 

Maćkowiak (2017, p. 336). 

Para Tomljenović & Dukić (2017, p. 5) introduzem o conceito de turismo espiritual 

assente na “… motivação dos turistas que procuram uma compreensão mais profunda 

do eu e do significado da vida”. Segundo Maćkowiak (2017, p. 336) a “… 

espiritualidade existe dentro e fora do domínio da religião”. Os “… adjetivos 

«religioso» e «espiritual» denotam objetos similares”. Para estas autoras, a 

diferenciação entre turismo e espiritualidade reside somente nas “… atitudes dos 

viajantes”. As pessoas “… resistem a ser caracterizadas nos termos religiosos 

tradicionais” preferindo ser apelidadas de “… turistas espirituais”. 

Nesse sentido, consolidamos a tese de que o turismo religioso e a peregrinação se 

distinguem pelas causas e finalidades, com processos próximos ou idênticos. O 

peregrino de motivação religiosa é aquele que procura adquirir mais conhecimentos 

sobre a sua fé, percorrendo os caminhos e comunicando a sua missão com todos aqueles 

com quem se cruza, num processo de difusão da mensagem. Peregrinar implica 

percorrer um caminho para um destino, exigindo uma vontade de veneração que pode 

ser religiosa ou profana. O peregrinar não se cruza com o fenómeno turístico, a não ser 

que os sujeitos recorram às infraestruturas turísticas básicas que servem os restantes 

setores do turismo, como já referido. 

Peregrino, turista ou turista espiritual são terminologias que não geram consenso 

junto de diversos autores. Ainda que o peregrino cumpra a sua promessa através de uma 

caminhada, a pé, num processo de introspeção, há milhares de peregrinos que devido a 

barreiras geográficas necessitam de recorrer a outros meios de viagem, como o 

transporte rodoviário, fluvial e aéreo, para acederem ao destino religioso. Paralelamente, 

o turista religioso não deixa de ser o sujeito que procura a vivência espiritual, o 

conhecimento das religiões, do património e da História. Adicionalmente, ainda que 

existindo uma nova demanda de sujeitos que se deslocam a locais religiosos sem se 

reconhecerem como peregrinos ou como turistas religiosos, intitulando-se como turistas 

espirituais, considerados separadamente ou não, todos eles estão ligados uns aos outros 

pela partilha do mesmo espaço/destino final. Reconhecendo a existência de distintas 

visões, perspetivas e sensibilidades, para Fátima, enquanto local de componente 
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religiosa e espiritual, acede e desloca-se o crente, o peregrino com motivações sagradas, 

o turista, crente ou agnóstico portador de motivação cultural face ao património 

religioso, artístico, arquitetónico deste destino, tal como o turista espiritual. 

A presença em Fátima de muitas pessoas que “…pertencem a comunidades 

protestantes”, mas que “… não deixam de visitar Fátima por isso”, nas palavras do 

Reitor do Santuário, consolida a noção de que este destino acolhe um elevado 

movimento de pessoas por “… motivos puramente religiosos”, ou “… uma 

peregrinação influenciada por desejos seculares”, por motivos “… inteiramente 

profanos”, ou as simples “… questões espirituais”, representando uma elevada “… 

dimensão e intensidade de viagens ligadas à religião” (Griffin & Razaq, 2017, p. 7). 

Na panóplia de asserções relativas às caraterísticas daqueles que se deslocam a 

santuários como o de Fátima, enquanto peregrinos ou turistas religiosos, espirituais, 

movidos por questões culturais ou patrimoniais, concluímos ser necessário retomar a 

identificação dos públicos que afluem a Fátima, permitindo às instituições e organismos 

públicos e privados, compreender as suas motivações para direcionar, objetivamente, os 

recursos existentes. 
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2. Turismo  

Ao longo do último século inúmeros investigadores apresentaram diversas definições 

para o conceito de turismo, que foi sendo aperfeiçoado à medida que a própria atividade 

turística se ampliou, diversificou e se afirmou, com o contributo das várias ciências que 

abarcam a própria componente turística nas suas multidisciplinariedades.  

A palavra turismo é atribuída à expressão inglesa The Tour, do final do século XVII 

e início do século XVIII (Cravidão & Cunha, 1991). A palavra turista (touriste, do 

francês) comportava um sentido de viagem desenvolvida por uma pessoa, para repouso, 

distração ou satisfação da curiosidade em conhecer outros locais e outras pessoas, como 

referiu Bacon (1992). Não era considerado um luxo, mas antes um processo de 

aprendizagem e um elemento complementar de educação.  

Cunha (2003, p. 29) estabeleceu-o como a combinação de relações e fenómenos 

desencadeados através da “… deslocação e permanência de pessoas fora do seu local 

habitual de residência”, desde que essas movimentações e permanências “… não sejam 

utilizadas para o exercício de uma atividade lucrativa principal, permanente ou 

temporária.”. Esta definição foi alvo de críticas por parte dos sociólogos por não 

contemplar o fator humano. Para estes, o turismo também se efetiva quando o Homem 

se desloca para satisfazer as suas necessidades ao nível do conhecimento, da evasão, do 

divertimento, do repouso, do enriquecimento individual, num local diferente daquele 

onde se movimenta no seu dia-a-dia. Nesse sentido, a recreação, a cultura, o 

conhecimento representam-no, não só como um processo económico, mas também 

como um fenómeno social.  

O turismo é o “… conjunto de todos os fenómenos” de natureza económica que 

ocorrem “pela chegada, permanência e partida dos viajantes numa comuna, província ou 

um Estado determinado e que estão diretamente ligados entre eles” (Fernandes, 2015). É 

nessa perspetiva que o turismo é um fenómeno social, económico e cultural que envolve 

um movimento de pessoas, assumindo-se como um ramo das ciências sociais, apesar 

das ciências económicas serem o motivo da oferta e do incremento dos destinos 

turísticos.  

O turismo ocorre pela oferta e disponibilização de recursos que se constituem em 

determinados destinos. Os atributos do destino turístico constituem a sua atratividade, 

marcam-no, caracterizam-no, diferenciam-no da restante oferta face aos recursos 
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naturais, culturais ou sociais. São estes fatores individuais e a oferta disponível que 

impulsionam o indivíduo a sair da sua casa, consumando o respetivo fenómeno turístico 

e tornando-o turista. As motivações díspares e os atributos dos diversos destinos 

turísticos, condicionados pela disponibilidade económica e temporal que afirmam as 

diferentes tipologias de turismo, assumem-se como as características identificadoras que 

satisfazem as correspondentes motivações (Cunha, 2013). 

A partir da caracterização que Gunn (1988) e Silva (2009) desenvolveram em torno 

de um destino turístico, aferimos que este deve ser entendido como um instrumento 

baseado numa lógica coerente e integradora que inclui recursos naturais, população, 

transportes, atrações, imagem, equipamentos e infraestruturas turísticas. Estas são as 

características partilhadas por todos os destinos, no complexo e multidimensional 

produto turístico total, com atividades económicas, uma comunidade hospedeira, 

autoridades locais empreendedoras e reguladoras e um sector privado ativo (Medeiros, 

2013).  

Holloway & Taylor (2006) dividem os destinos turísticos em naturais ou construídos, 

com cada um destes a possuírem três características intrínsecas: as atrações, as 

instalações e as acessibilidades. Estes autores referem o facto de os destinos turísticos 

possuírem recursos diferenciados, para ofertas diferenciadas, obtendo-se, assim, em 

cada lugar diversas oportunidades de mercado. Recursos diferenciados exigem que cada 

destino turístico possua uma estrutura composta de um conjunto de produtos e serviços 

turísticos, delimitada sobre uma área geográfica, associada a um quadro imaginário para 

o seu alvo: o turista. Na componente comercial o destino turístico é apresentado de 

forma integrada, sobre o chapéu de uma marca distintiva, disponibilizando um produto 

turístico devidamente estruturado e funcional (Buhalis, 2000; EU, 2003; Eusébio, 2006; 

Neves, 2009; Barbeitos, 2011). 

Os destinos turísticos possuem tipologias físicas e psicológicas. A imagem de um 

destino é composta por um conjunto de predicados físicos que passam pelos ambientes e 

paisagens disponibilizadas, que se conjugam com as perceções que o turista adquire à 

medida que vai vivenciando a experiência e para as quais contribui o meio, o 

acolhimento, as emoções despertadas e conquistadas pelo lugar (Mak, 2011). Um 

conceito que Miranda (2013) completa ao destacar que é a identidade própria que o 
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representa e carateriza, sendo essa a razão da sua existência, visto não existirem 

destinos turísticos sem turistas.  

Cada destino turístico deve disponibilizar experiências de valor. É necessário 

compreender a motivação dos turistas, assim como os fatores que influenciam a sua 

escolha, os recursos e as infraestruturas utilizados para além da sua opção pelas várias 

atividades disponíveis. Esta avaliação permite desenvolver o destino turístico tornando-

o único e atrativo, satisfazendo os desejos dos turistas (Goeldner & Ritchie, 2012).  

O desenvolvimento dos territórios e a exploração dos seus recursos por parte do setor 

empresarial requerem a existência de um equilíbrio que garanta a continuidade do 

produto e do destino turístico. Para o garantir é fundamental conhecer o “… potencial 

turístico, através de medidas de avaliação adaptadas às características específicas dos 

destinos: praias, parques naturais, centros históricos, montanhas etc” (Cunha, 2008, p. 

24). Esta otimização deverá assentar numa estratégia de promoção concertada, alinhada 

entre o sector público e privado para a correta gestão do destino e do território em que o 

mesmo se insere, face ao devido equilíbrio entre o Homem e o meio.  

Goeldner & Ritchie (2012) recorreram à classificação dos diversos destinos 

existentes incorporando várias experiências turísticas, na combinação de seis categorias 

do turismo:  

• o étnico, direcionado para a observação das expressões culturais e estilos 

de vida dos povos exóticos;  

• o cultural, focado na participação e experiência na cultura, arte, ciência e 

práticas socias existentes em determinado país, região ou destino turístico;  

• o histórico, patenteado na visita a locais que refletem as memórias de 

épocas e locais históricos;  

• o ambiental, vocacionado para a observação das expressões e atracões 

naturais e ambientais;  

• o recreativo, propendente ao relaxamento, à participação em desportos, 

banhos de sol e contatos sociais em ambientes propícios ao ócio e ao lazer;  

• o de negócios, caracterizado pela participação em congressos, 

convenções, feiras, reuniões e seminários, sendo acumulativamente combinado 

com outros de tipos de turismo.  
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Porém, estes autores não referiram duas categorias que são amplamente reconhecidas 

no turismo: 

• o turismo religioso, orientado para a visita de locais de cariz religioso e a 

participação em cerimónias da mesma natureza; 

• o turismo de eventos, assente na assistência e participação em eventos, 

competições desportivas e culturais de realização ocasional ou temporalmente 

limitada, normalmente de carácter internacional.  

Desta forma as pessoas que se deslocavam a um local de culto por motivos 

religiosos, os médicos que participavam num congresso ou os comerciantes que 

visitavam uma feira, não eram considerados turistas. Todavia, todos eles saíam da sua 

residência habitual ou do seu país utilizando os mesmos meios de transporte e os 

mesmos estabelecimentos hoteleiros, frequentando os mesmos tipos de estruturas de 

restauração e adquirindo produtos nas mesmas lojas que serviam todos os outros 

turistas. Distinguia-se a razão da deslocação e ignorava-se o restante uso das estruturas 

que garantiam a concretização da experiência turística, para além de não se 

identificarem os efeitos comuns ao nível económico e social (Cunha, 2013).  

O turismo é, indiscutivelmente, “… uma área de confluência de inúmeras disciplinas 

científicas, desde a Economia à História da Arte, passando pela Psicologia, a Sociologia 

e a Antropologia, entre muitas outras” (Dias, 2009, p. 7). É nessa perspetiva que ele se 

apresenta como uma atividade heterogénea, tendo em conta que é necessário 

compreender o comportamento do indivíduo, variando, o mesmo, de acordo com a 

sociedade onde este se encontra inserido. 

Sendo o destino turístico alimentado por turistas portadores de motivação 

diferenciadas, para a segmentação do mercado e o posterior desenvolvimento dos 

produtos, importa apurar as motivações que conduzem o turista a visitar um destino. De 

acordo com a Organização Mundial do Turismo (2001), a motivação pode catalogar-se 

em férias e lazer, visita a familiares e amigos, negócios e motivos profissionais, 

tratamento médico, religiosa/peregrinação, entre outras.  

Já a European Travel Commission (2003) define que a motivação deve ser 

classificada em:  
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• viagens de lazer (férias, visitas a eventos, férias combinadas com visitas a 

familiares e amigos);  

• outras de lazer (só visitas a familiares e amigos, motivos de saúde, 

religiosas, peregrinação, outras);  

• viagens de negócios (negócios tradicionais, conferências, congressos, 

seminários, exibições, feiras, incentivos e outras).  

 

Ainda que existam divergências entre as listas das duas entidades, e mesmo na 

ausência de homogeneidade para o objeto de estudo do presente trabalho, não podemos 

deixar de destacar que, em ambas, identificamos o fator religioso como motivo do 

destino. 

Conscientes da ligação entre o Homem e a religião, e proporcionando esta o 

reencontro, a realização da fantasia, o aumento da felicidade e o conhecimento, o 

indivíduo assume-a, procura-a, num processo de investimento pessoal. É esse 

investimento individual que o turismo proporciona ao ser humano, que o conduz à 

procura de lugares religiosos, culturais, históricos, mas, sobretudo, especiais, 

fascinantes, originais na sua dialética quotidiana, simbólicos, captando e obtendo o 

ambicionado bem-estar (Munné, 2010). Para além destes propósitos, importa citar 

Antunes (2016, p. 275) que refere os turistas a procurarem cada vez mais “… produtos 

autênticos”.  

Em termos gerais o turismo foi interpretado como um movimento temporário de 

pessoas para destinos fora dos seus locais normais de trabalho e de residência, assim 

como as atividades desenvolvidas durante a permanência nesses locais e as ofertas 

criadas para responder às suas necessidades (Mathieson e Wall, 1982). Esta definição 

mais amadurecida pelo seu desenvolvimento, consagra, aos dias de hoje, objetivos 

diferenciados, incluindo o turismo de negócios, o profissional, o de saúde, o religioso, 

entre outros. Posteriormente foi consensualmente assumido existirem poucas atividades 

que consigam associar a componente económica e social, conciliar a produção de bem-

estar com a preservação da natureza e preconizar atividades de índole económica, social 

e cultural, economicamente viáveis, socialmente equitativas e ecologicamente 

sustentáveis, como o turismo o consegue (Soares, 1993).  
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A definição da OMT considera o turismo como o conjunto de atividades “… 

desenvolvidas por pessoas durante as viagens e estadas em locais fora do seu ambiente 

habitual, por um período consecutivo que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, 

de negócios e outros” (Cunha, 2001, p. 30). Malerba (2001) apresenta-o como um 

sistema setorial de inovação e produção, referindo que este engloba todas as atividades 

dedicadas à satisfação das necessidades dos turistas, sendo composto de ofertas e 

atividades diversificadas entre o espaço físico e temporal, levando a uma necessária 

estruturação e articulação entre os dois elementos. Porém é na sua combinação, 

separados no tempo e espaço, que os obtemos. Costa (2001, p. 3) assume que “… o 

turismo pode ser definido de diversas formas, de acordo com os interesses e as 

perceções das entidades envolvidas”.  

Para muitos investigadores este fenómeno é “… uma expressão, uma circulação, um 

deslocamento peculiar que surgiu no século XIX” (Boyer, 2003, p. 2). Todavia, não 

pode ser minimizado no simples processo da viagem, visto que estabelece relações com 

outros interfaces e cruzamentos com diversos “… aspetos da vida social, como a 

religiosidade” (Silveira 2007, p. 36). Ele assume uma escolha individual, mas 

condicionada “… que a pessoa faz de um dado local turístico”, não se compreendendo 

nem se explicando fora do contexto cultural (Amirou, 2007, p. 19), assumindo-se, nesse 

sentido, como uma manifestação essencial da cultura de massas (Adelbert, 2011). 

Constituindo-se na migração voluntária e temporária de residentes num determinado 

território, motivado por fatores intrínsecos do próprio individuo e do destino, o turista 

procura novas e cada vez mais intensas emoções. Aliado a estas, o turista pretende 

satisfazer desejos ou ambições pessoais e até a repetição de momentos já vivenciados. 

Estes processos conduziram ao longo das últimas décadas a um aumento exponencial do 

número de participantes em atividades turísticas, tendo-se afirmado como um dos 

setores económicos mais dinâmicos a nível mundial (Barbosa, 2009). É reconhecido 

existir uma motivação turística multifacetada, mesmo dentro de uma única viagem 

(Pearce, 1993; Ryan, 2002; Uriely et al. 2002; Bowen e Clarke, 2009). 

Tomljenović & Dukić (2017, p. 3) referem que “… embora diversos autores de 

diferentes disciplinas utilizem uma variedade de termos” para classificar o turismo, 

futuramente, na sua denominação, características e tendências poderemos ter um 

turismo “…trans-moderno” (Ateljević, 2009, 2011), “… transformador do ponto de 
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vista turístico e do anfitrião” (Reisinger, 2013, 2015), “… transformador e sustentável” 

(Lean, 2009), “… consciente” (Pollock, 2015), contribuindo para “… uma mudança, 

para uma nova mentalidade dos turistas”. Porém, esta necessidade é somente “… uma 

parte da grande mudança global de paradigma do pensamento no século XXI”, que 

instiga o ser humano a desenvolver uma nova mentalidade assente em “… valores 

espirituais” (Ateljević, 2009, 2011), que Tomljenović & Dukić (2017) defendem estar já 

presentes na consciência de uma significativa parte dos turistas. 

Durante o século XX o turismo foi um dos fatores de grande desenvolvimento do 

mundo e do fomento das relações sociais, constituindo-se como uma das maiores 

atividades de participação humana. Ao longo do século XXI esse contributo ampliou-se 

com o aumento da procura e a disponibilização de ofertas diferenciadas. Governos, 

instituições e agentes turísticos têm procurado compreender as motivações, os desejos e 

as emoções dos sujeitos que, presentemente, colocam “… o turismo na sua vertente 

geral” como, “… uma jornada espiritual contemporânea” (Durán-Sánchez et al., 2018, 

p. 2).  

Concluímos esta abordagem com a ideia de que o principal desafio do turismo, reside 

na capacidade de resposta dos seus principais intervenientes em acompanhar as 

solicitações e na construção de soluções que garantam a preservação dos recursos que 

sustentam os respetivos produtos turísticos.  
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3. O turismo religioso 

Ao longo dos séculos a religião tem representado um papel fundamental na dinâmica 

das culturas, exercendo influência, decisão e domínio sobre o comportamento das 

pessoas. Para além da força espiritual e psicológica das religiões, enquanto estruturas e 

instituições, exercem uma influência política nos estados e no mundo.  

A ligação entre a religião e o turismo é tão antiga quanto o próprio turismo. As 

primitivas formas de turismo consubstanciaram-se no fenómeno religioso, através da 

peregrinação. Desenvolvendo a revisão da literatura concluímos que o turismo religioso 

é um fenómeno mundial tão antigo quanto a própria religião (Lanczkowski 1982). Os 

menires e os kromlecks (Stonehenge) tinham o mesmo propósito que as catedrais de 

hoje, constituindo-se como centros religiosos que atraíam crentes (Roussel 1972). 

Em diversas partes do mundo a religião constituiu uma parte vital e dinâmica das 

culturas, executando um poderoso controlo sobre o comportamento e atitudes dos 

indivíduos (Park, 1994). A religião tem representado e assumido o motor espiritual de 

todas as civilizações, pelo que na História do Homem todas as civilizações se 

desenvolveram possuindo uma religião (Cunha, 2003). 

As palavras turismo e religioso confrontam-se. A vertente profana do turismo assente 

no lazer, na diversão, no entretenimento e no prazer versus a componente religiosa pela 

religião, em atividades compostas de sacrifícios e obrigações espirituais (Dias, 2010). O 

próprio adjetivo religioso reconhece a sua dimensão espiritual e metafísica, embora 

intrinsecamente ligado à visão cristã.  

O turismo defende que “… o turismo começou com uma manifestação religiosa – a 

peregrinação – sendo o peregrino um turista de motivação religiosa” (Antunes, 2016, p. 

275).  Na verdade, o turismo religioso assumiu-se como uma nova “… denominação das 

peregrinações e das visitas a lugares religiosos”, tendo em conta que a religião, 

enquanto vínculo religioso e espiritual que liga o Homem a Deus ou a outro ser 

espiritual, não representa, objetivamente, o conceito de turismo (Ambrósio, 2009). É 

nesse sentido que o turismo religioso possibilita a descoberta e o usufruto das “… 

riquezas da herança cristã e das restantes religiões” (Ambrósio, 2000, p. 14). 

Nesse sentido, o turismo religioso arroga-se como um produto turístico que comporta 

uma fusão de elementos materiais e imateriais centrados numa ação particular, num 

destino específico, compreendendo e combinando o que Medlik & Middleton (1973, p. 
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43) identificaram como “… as atrações atuais e potenciais”. De entre estas, “… o turista 

compra uma combinação de atividades e arranjos”, no sentido de satisfazer uma 

necessidade (Lambin, 2000, p. 47). Desta forma podemos situá-lo “… na confluência de 

dois dos fenómenos socioculturais mais significativos do atual estado da civilização 

humana: a religião e o turismo” (Antunes, 2016, p. 275). 

Sendo estático e imóvel, tal como os outros produtos turísticos, o turismo religioso 

obriga o turista a deslocar-se aos locais de origem, de forma a poder consumi-lo. 

Simultaneamente, sendo intangível e não podendo ser visualizado e vivenciado antes do 

consumo, torna-se abstrato ao nível dos sons, cheiros, paladares. Assume ainda o fator 

da sazonalidade, condicionado e sujeito a variações temporais, dependente de quem os 

fornece, de quem os recebe e do local onde se concretiza. O turismo religioso está 

ligado a outros tipos de turismo, especialmente de férias, culturais, sociais e de grupo o 

que faz com que esteja ligado à sazonalidade (Rinschede 1992; Olsen e Timothy 2006; 

Timothy e Boyd 2006; Raj e Morpeth 2007; Oviedo et al. 2014; Lois-González e Santos 

2015; Raj et al. 2015; Collins-Kreiner 2018).  

Enquanto produto, o turismo religioso é suportado por recursos próprios, que o 

constituem de acordo com a motivação dos seus visitantes. Na perspetiva de Nolan 

(1989) e Nolan e Nolan (1992) são divididos em três classes:  

• santuários de peregrinação em que a componente religiosa se assume 

como a principal causa e que varia de acordo com:  

o o superior ou inferior poder de atracão turística;  

o a existência de peregrinações festivas sazonais;  

o a conciliação entre o valor artístico e patrimonial, o culto e as 

peregrinações festivas;  

• atracões turísticas e religiosas em que a existência de património 

histórico ou artístico se sobreleva face à motivação religiosa, não existindo 

peregrinação;  

• lugares em que existem procissões, celebrações, formando festivais 

religiosos. 

Este produto turístico é marcado pelo primado do seu conteúdo espiritual sobre os 

seus aspetos culturais ou sociais. Definindo-se o peregrino, antes de mais, como um 

turista esse deve ser analisado, de acordo com Talec (1993), sobre três prismas: 
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• espiritual, numa forma moderna de estar ligado a Deus; 

• sociológico, como meio de acesso de crentes e de não crentes à cultura 

das grandes religiões, à sua expressão artística (arte sacra, património 

construído, entre outros), ultrapassando a mera ligação dos crentes à sua 

religião;  

• espiritual, enquanto elemento de valorização individual do sujeito, 

considerando-o como a expressão da dignidade humana. 

 

Importa ainda recordar a posição de Santos (2008) que carateriza o turista religioso 

como um sujeito que efetua uma viagem voluntária, temporária e não remunerada, 

motivado pela religião, que complementa por outras motivações para um destino 

religioso. Assim, a viagem para o destino escolhido não comporta uma prática religiosa, 

mas sim a deslocação para esse local. Esta autora reforça a sua posição defendendo que 

o turismo religioso possui cinco características, diferenciadas:  

• viagem voluntária, temporária e não remunerada;  

• visitante motivado pela religião;  

• viagem complementada por outras motivações;  

• destino é um local religioso;  

• viajar para o destino escolhido não é uma prática religiosa.  

Tomljenović & Dukić (2017, p. 1) referem o turismo religioso como um “… turismo 

espiritual e religioso”, que inclui “… uma série de atividades, como peregrinações, 

viagens missionárias, retiros em mosteiros/abadias, acampamentos/eventos religiosos, 

conferências e encontros religiosos (CBI, 2016, dezembro)”. Para estas autoras “… os 

turistas religiosos viajam para atender às suas necessidades religiosas e espirituais”.  

O turismo religioso tornou-se uma designação utilizada pelos “… agentes turísticos e 

por muitos elementos da Igreja para caraterizar movimentos que conjuguem turismo e 

religião”, em que a “… principal motivação tenha por base os bens da Igreja (sejam 

materiais ou espirituais)”. Até porque de acordo com Tomljenović & Dukić (2017, p. 1) 

a religião tornou-se “… um dos muitos produtos oferecidos e vendidos no «mercado 

global de ideias»” (Kosmin & Keysar, 2006). Atendendo à análise da religião “… 

enquanto produto”, que se encontra refletida “… na pesquisa contemporânea sobre 

turismo religioso”, com a presença de “… narrativas de produtos e marketing” e um “… 
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grande corpo de pesquisa” que incide sobre as questões em torno “… da motivação” 

(Cohen, 2003; Collins-Kreiner, 2004; Nieminen, 2012), “… da satisfação” (Canoves & 

Prat Forga, 2016; Krešić, Mikulić & Miličević, 2012) e das próprias “… experiências 

turísticas religiosas” (Hughes, Bond & Ballantyne, 2013; Bond , Packer & Ballantyne, 

2014), de acordo com Tomljenović & Dukić (2017, p. 2). 

Porém, não podemos esquecer que existindo recursos intrínsecos ao turismo que são 

“… subsidiários em relação ao objetivo primário: a aproximação do homem a Deus”, 

podemos também considerar que “… a religiosidade intrínseca a este segmento de 

mercado (procura) não passa de um fator caraterizador do fenómeno turístico” 

(Ambrósio, 2009, p. 555).  

Numa ótica mais generalista é consensual referir que este produto abarca todo o tipo 

de viagens que o indivíduo efetua tendo como principal motivação a religião, sendo o 

destino final um local religioso (Souza e Corrêa, 2000; Santos, 2006; Ray & Morpeht, 

2007; Durán-Sánchez, 2018). Griffin & Razaq (2017, p. 2) acrescentam que para além 

da motivação do indivíduo, o turismo religioso ocorre sempre que se desenvolvam “… 

viagens internacionais com o propósito de participar em atividades que tenham 

significado religioso (como conferências, convenções, retiros…)”. Nesse sentido 

excluem-se as “… viagens a locais antigos (como os templos incas e as pirâmides)” que 

apesar de “… terem um significado religioso, são geralmente incluídos no segmento de 

turismo cultural”, como refere Mintel (2012). 

Constituindo-se numa forma de mobilidade religiosa, distinta da peregrinação, ele 

não deixa de assumir uma mobilidade turística. Milhares de locais que possuem um 

importante legado artístico, arquitetónico e religioso são visitados por turistas com 

motivações sagradas e profanas (Guerra, 1989 Vieira, 2001 Olsen, 2006; Ray & 

Morpeht, 2007; Oliveira, 2008; Dias, 2010; Hyde e Harman, 2011). Esta distinção que 

se concretiza pelas causas e finalidades, com processos próximos ou idênticos inclui 

crentes de outras religiões. Antunes (2016, p. 273) reforça que o turismo religioso “… é 

mais do que a visita aos locais sagrados, englobando toda uma vivência espiritual e 

cultural quer dos residentes, quer dos que visitam os lugares por motivos de fé, os 

chamados peregrinos”. 

O turista religioso é mais fiel aos destinos do que o turista tradicional, com 

motivações diferentes da fé, retornando ao local num curto período de tempo (Robles, 
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2001). Destinos religiosos são, como qualquer outro destino turístico, produtos com 

numerosos atributos que podem satisfazer as necessidades de crentes religiosos e outros 

turistas (Bond et al. 2014). 

Analisando-o enquanto atividade económica comprova-se que ele tem demonstrado a 

sua eficácia como motor de desenvolvimento das regiões (Silva, 2012; Prazeres, 2014). 

Aproveitando os “… recursos culturais” e procurando “… contribuir para o 

desenvolvimento do território”, “… o turismo religioso, têm sido, nos últimos anos, 

alvo da atenção de diversos agentes económicos, políticos e científicos” (Antunes, 

2016, p. 275).  

Do ponto de vista cultural o turismo religioso ocorre pela existência de santuários, 

locais sagrados, centros religiosos de culto e de referência espiritual com reconhecido 

património edificado que é visitado por turistas de natureza religiosa, sendo visitado por 

pessoas portadoras de motivação religiosa e crença e, simultaneamente, por pessoas que 

se interessam pelo respetivo valor arquitetónico e cultural (Silva, 2011; Prazeres, 2014). 

Objetivamente, há um vasto leque de edifícios religiosos e sagrados, com relevante 

interesse e dimensão turística, que são visitados por turistas (Pinto, 2011). A 

classificação destas estruturas como património cultural de um país ou da humanidade, 

ao terem deixado de ser pertença exclusiva da Igreja, passaram a comportar um 

interesse histórico-cultural acrescido, que contribui para o aumento dos fluxos do 

turismo religioso. Estes locais consubstanciam-se como atrativos turísticos de dimensão 

nacional e internacional que geram movimentos turísticos para outros destinos não 

religiosos. Desta forma, contribuem para o desenvolvimento turístico regional e 

nacional, no mesmo sentido em que os turistas tradicionais, durante a sua permanência 

no seu destino turístico, acabam por se deslocar a locais de culto e de peregrinação. Um 

turista que se desloque a Paris, para ver a Torre Eiffel e o museu do Louvre, por 

exemplo, não deixa de visitar a Catedral de Notre-Dame, e vice-versa (Ambrósio, 

2006). 

Fátima possuiu, numa primeira fase e até aos dias de hoje, um particular legado 

religioso e espiritual. Posteriormente, numa segunda fase, com a construção da Basílica 

de Nossa Senhora do Rosário e da Basílica da Santíssima Trindade, passou a possuir um 

importante património arquitetónico que é visitado por motivações sagradas e profanas, 

por crentes e turistas.  
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Tomljenović & Dukić (2017, p. 5) referem que a oferta disponibilizada nos 

santuários, mosteiros e organizações sedeadas em cidades-santuário como a “… oração, 

liturgia, conversas espirituais, oficinas criativas (como pintura ou dança), contemplação, 

meditação e práticas espirituais”, a par de retiros espirituais, permitem às pessoas um 

desenvolvimento pessoal que combina o bem-estar e a espiritualidade. Em Fátima, ao 

longo do ano, as autoridades do Santuário promovem um conjunto de atividades ligadas 

ao culto religioso, à arte sacra, à cultura, à vertente musical, promovendo retiros 

espirituais que também se replicam nas diversas instituições religiosas sedeadas nesta 

localidade.  

Analisando a dimensão turística nacional verificamos que de entre os monumentos 

mais visitados por turistas nacionais e estrangeiros encontra-se o Mosteiro dos 

Jerónimos e o Mosteiro da Batalha. Este facto leva-nos a concluir que a motivação dos 

turistas e dos crentes pelo património religioso também se repercute na vertente cultural, 

tendo em conta que estes locais representam a espiritualidade, uma identidade e a 

memória coletiva de um povo (Turismo de Portugal, 2017). Como refere Antunes 

(2016, p. 275), o que mais atrai os turistas religiosos em termos do património é “… o 

facto dos imóveis se tratarem de locais sagrados”. A este propósito importa recordar 

Griffin & Razaq (2017, p. 6) que definem o valor do destino de turismo religioso 

através da “…satisfação dos requisitos do próprio turista”, ainda que “… uma 

experiência mais ampla crie um valor agregado. Esta experiência mais ampla pode 

incluir histórias e outras vivências de forma a envolver as pessoas”, desenvolvendo os 

próprios destinos de turismo religioso. 

É nesse sentido que o interesse cultural e religioso justifica o crescimento das 

viagens efetuadas por motivos religiosos (Bauer, 1993; Olsen, 2006). Estas motivações 

resultam, cumulativamente, do desejo de conhecimento, do aumento da capacidade 

financeira das pessoas, da promoção turística, do incremento de infraestruturas de 

transporte com acesso à maioria dos indivíduos residentes nos países desenvolvidos, 

ampliado à escala mundial os locais de culto. 

 Do ponto de vista religioso e no seio da religião católica, o Papa Pio XII foi o 

primeiro pontífice a tomar uma posição pública relativamente ao turismo, ao referir a 

importância deste fenómeno social no aperfeiçoamento do ser humano. Para este sumo-

pontífice o desenvolvimento da personalidade psicológica e moral do indivíduo podia 
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ser consolidado através do turismo. Face aos inerentes valores espirituais, para o Papa 

Pio XII, o turismo despertava a consciência social, contribuindo para a redução dos 

preconceitos entre as pessoas, conduzindo ao mútuo respeito entre nações, colaborando, 

desta forma, para a elevação espiritual do Homem.  

Na Conferência Mundial de Roma, ocorrida em 1960, o turismo religioso foi 

apresentado como “… uma atividade que movimenta peregrinos em viagens pelos 

mistérios da fé ou da devoção a algum santo”. Uma atividade que se concretiza através 

das peregrinações efetuadas para locais sagrados, congressos e eventos relacionados 

com a fé e a envangelização, festas, espetáculos e cerimónias religiosas (Da Silveira, 

2004, p. 4). Como Prazeres & Carvalho (2015, p. 1147) nos recordam, a Igreja Católica 

foi a primeira “… instituição religiosa a usar o termo turismo religioso, no início da 

década de 1960”, classificando-a enquanto “… atividade que movimenta peregrinos em 

viagens pelos mistérios da fé ou da devoção a algum santo”, criando, simultaneamente, 

a Pastoral para o Turismo (Vilas Boas, 2012).  

Nove anos mais tarde o Papa Paulo VI apresentou um documento sobre a Pastoral do 

Turismo que se constituiu, até aos dias de hoje, uma referência ao referir: “… longe de 

ser considerado um perigo para a fé ou os costumes, o turismo é visto como uma 

oportunidade para a realização do homem, para a compreensão entre as culturas e as 

tradições” (Calimé, 1997, p. 15). Um ano depois, em 1970, este Papa prosseguiu esta 

posição ao ter criado o Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, 

através da Carta Apostólica.  

No seguimento destas posições confirma-se que, ao longo das últimas cinco décadas, 

a Igreja Católica tem estado consciente da importância do turismo e, mais 

especificamente, dos recursos turísticos associados ao património religioso que 

conquistam milhões de pessoas oriundos dos quatro cantos do planeta. Uma consciência 

que levou o Vaticano a celebrar um protocolo com a Companhia Área Mistral Air 

(Itália), em agosto de 2007, para transportar fiéis de Itália para lugares sagrados 

(Menezes & Abreu, 2007).  

O próprio respeito que a Igreja Católica possui pelas crenças individuais de todos 

aqueles que se deslocam para locais denominados como sagrados e a aceitação “… de 

novos modos de viver a fé” tem contribuído para o aumento do turismo religioso. 

Mesmo enfrentando uma diminuição de pessoas no continente europeu, “… o interesse 
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na religião e nas viagens religiosas, onde as pessoas buscam sentido para as suas vidas 

agitadas” tem registado um aumento (Richards e Fernandes, 2007: 215).  

Do ponto de vista institucional, Griffin & Razaq (2017, p. 7) destacam as afirmações 

do secretário-geral da OMT, na Conferência Internacional de Turismo Religioso 

realizada em Fátima, que afirmou existirem “…cerca de 300 a 330 milhões de turistas 

anuais que visitam os principais locais religiosos do mundo, com aproximadamente seis 

milhões de viagens religiosas nacionais e internacionais”. 

A OMT tem manifestado o “… seu entusiasmo pelo turismo religioso”, com o 

secretário-geral, Taleb Rifai, a referir que "… o turismo religioso pode ser uma das 

ferramentas mais eficazes para promover o desenvolvimento sustentável do território” 

Griffin & Razaq (2017, p. 1). Segundo estes autores, este responsável afirma que o 

turismo religioso contribui, cumulativamente, para a consciencialização do património 

comum, da humanidade e respetiva preservação favorecendo a construção da própria 

compreensão cultural. No entanto, o “…número de cerca de 300 milhões de visitantes 

por ano” tem sido apontado por esta organização e por outras agências “… durante a 

maior parte da última década, apesar de todos os indicadores sugerirem um crescimento 

ativo no setor”, pressupondo-se, nesse sentido a existência de um valor 

substancialmente superior ao referido (Griffin & Razaq, 2017, p. 7). 

Em Portugal, relativamente ao ano de 2017, e de acordo com o INE o setor do 

turismo representou cerca de 9% do Produto Interno Bruto (PIB) e mais de 9,1% do 

emprego em termos nacionais. Para a sua expansão tem contribuído a diversificação da 

oferta, com um contínuo aumento da procura e conquista de prémios internacionais em 

diversas categorias. 

Este crescendo não se pode dissociar da componente social, tendo em conta que a 

deslocação a lugares sagrados resulta de um comportamento coletivo: a peregrinação 

para os santuários. Estes destinos que adquiriram esta identidade pelas motivações e 

hábitos culturais dos seus visitantes comportam, presentemente, a manifestação da 

religiosidade contemporânea das nossas sociedades, como ocorre em Fátima.   

É fundamental compreender a dinâmica do denominado turismo religioso. Porém, 

como Griffin & Razaq (2017, p. 7) referem, para reforçar o déficit de pesquisa e 

documentação no setor do turismo religioso, existem “… poucas estatísticas confiáveis 

e disponíveis relativamente à sua dimensão e valor” no seio do turismo global, visto que 
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somente “… alguns países medem as chegadas de turistas usando uma classificação que 

se refere a «religião» ou «peregrinação»”. Nesse sentido e na maioria dos casos, os 

turistas religiosos acabam por estar incluídos na categoria de “… turistas de lazer e 

negócios, conferências”.  

Concluímos esta análise com a consciência de que o turismo religioso resulta das 

atividades turísticas decorrentes da procura espiritual e da prática religiosa em lugares 

relacionados com as religiões institucionalizadas, transversais do mundo contemporâneo 

de origem oriental, afro-brasileira, espírita, protestante, católica. Estas religiões 

sustentam a doutrina nas estruturas organizacionais e nas hierarquias, nos rituais e no 

sacerdócio, nas igrejas, nos templos e nos locais de culto. Com a deslocação das pessoas 

para estes locais podemos convencionar que é através da compreensão das suas 

motivações turísticas que compreendemos o fator da motivação, classificando-os como 

turistas religiosos.  
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4. O turismo religioso em Fátima 

Locais comuns como campos, montes, ermos e florestas passaram do profano para o 

sagrado ao tornarem-se locais de culto e destinos de peregrinação. Sítios para onde as 

pessoas passaram a efetuar “… uma visita ou viagem organizada com motivos 

religiosos, onde se assiste e participa em rituais religiosos” (Olsen, 2006, p. 118). Os 

edifícios religiosos, as aldeias, as vilas, as cidades comportam inúmeros ícones de 

natureza religiosa, enquanto elementos de conhecimento, de pertença da própria 

comunidade e dos valores partilhados (Lindstrom, 2013).  

No turismo religioso o peregrino é considerado um turista movido por questões 

religiosas (Turner 1973; Turner e Turner 1978; Digance 2003). Todavia, como temos 

verificado, as questões religiosas não são as únicas que conduzem os turistas a locais ou 

eventos religiosos. A sua motivação “… é composta por questões religiosas, culturais, 

tradicionais, padrões espirituais e paisagísticos que muitas vezes interagem na intenção 

e na decisão de partir para uma viagem” (Abbate e Nuovo 2013; Hughes et al. 2013; 

Olsen 2013; Drule et al. 2015; Wang et al. 2016; Amaro et al. 2018; Kaewumpai 2018; 

Kim e Kim 2018; Terzidou et al. 2018). Nesse sentido, ao longo das últimas décadas 

“… os destinos de peregrinação tradicionais também se tornaram locais turísticos de 

natureza multifuncional” (Durán-Sánchez et al., 2018, p. 1). Os destinos de turismo 

religioso acolhem todos os que ali acedem movidos por questões religiosas ou de 

crenças, históricas, patrimoniais, culturais ou artísticas (Shinde 2007; Hyde e Harman 

2011; Fernandes et al. 2012; Hughes et al. 2013; Musa et al. 2017; Geary 2018; 

Ramírez e Fernández 2018), pelo que o turismo e a religião têm percorrido um caminho 

paralelo, com o contributo do património, da arquitetura, da cultura, perante a oferta e 

na liberdade religiosa que possibilita a visita a locais sagrados a crentes, a pessoas que 

professam outras crenças.  

Relativamente à temática de Fátima, em termos académicos, importa destacar os 

estudos de dois investigadores: Ambrósio (2000, 2006) e Santos (2006, 2008). 

Ambrósio (2000) analisou se os agentes ativos de Fátima têm a perceção sobre as 

oportunidades e ameaças inerentes a um território especializado na receção de turismo 

religioso, tendo caraterizado o visitante estrangeiro em Fátima. No estudo de 2006 

analisou este local enquanto destino de turismo religioso, na perspetiva do 

desenvolvimento de Fátima enquanto cidade-santuário e verificou se o número de 
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turistas e as infraestruturas de acolhimento se influenciam mutuamente. Santos (2006) 

analisou a “… dimensão espacial do fenómeno religioso nas esferas pessoal e social em 

Fátima”, tendo efetuado nova investigação, em 2008, em torno da relação entre os 

visitantes de Fátima e a própria cidade‑santuário, com o objetivo de melhor conhecer o 

perfil do visitante (Prazeres & Carvalho, 2015, p. 1146) 

Enquanto destino de turismo religioso Fátima advém das denominadas aparições 

marianas, que se constituíram como manifestações do plano extraordinário, remetendo o 

sujeito para a vivência do religioso enquanto manifestação espiritual. Como Prazeres & 

Carvalho referem (2015, p. 1146), “… os santuários marianos constituem, 

indubitavelmente, a parte mais significativa da religiosidade popular mariana”. Ferreira 

(2009, p. 87) relembra que os “… acontecimentos e o seu contexto, a mensagem das 

aparições, o estabelecimento e a consolidação de um lugar nacional e internacional de 

peregrinação e de culto”, como ocorreu em Fátima, resultaram da adesão das pessoas 

num processo de vivência da fé, individual, tendo adquirido, posteriormente uma 

dimensão comunitária e institucional. A dimensão que Fátima granjeou deve-se, assim, 

à história das aparições, em torno da imagem de Nossa Senhora. Dispondo deste ativo 

imaterial, que advém do culto mariano, esta localidade extravasou fronteiras e limites 

geográficos, afirmando-se na escala mundial do turismo religioso através do seu 

santuário.  

O Santuário de Fátima, enquanto organização polarizadora de multidões, influencia 

comportamentos e atitudes dos seus visitantes. Ainda que os turistas religiosos se 

desloquem imbuídos numa procura espiritual, mais individual do que coletiva, e mesmo 

existindo uma diminuição da componente religiosa e dos habituais discursos ético-

morais, eles não deixam de se envolver com a oferta existente. Uma oferta que, tal como 

Guerra (1989) afirmou, a Igreja continuará a incrementar, acompanhando o 

desenvolvimento do turismo religioso e permitindo um acréscimo do número de fiéis. 

Em Fátima o Santuário constitui o principal “…polo de atração de grandes massas 

humanas e de dinamização da economia local e regional” (Prazeres & Carvalho, 2015, 

p. 1146), sustentando a maioria das atividades económicas que se interligam com a 

oferta religiosa e com o desenvolvimento turístico. O Santuário de Fátima e os 

respetivos fluxos de visitantes a nesta localidade ditam a subsistência da atividade 

comercial e do desenvolvimento social da freguesia, do concelho e da região (Prazeres 

& Carvalho, 2015, p. 1146). O Santuário de Fátima e a imagem de Nossa Senhora 
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consubstanciam uma oferta que, por si só, gera fluxos de peregrinos e de turistas. 

Conscientes dessa realidade, os seus responsáveis têm preconizado políticas para a 

fidelização do peregrino e do turista, ao lugar, conservando, simultaneamente, a sua 

identidade. Uma das medidas que reforçou a afirmação de Fátima junto de outros 

santuários marianos, foi a criação da Rede Europeia Mariana, em 1996, por iniciativa 

dos bispos e reitores dos santuários de Loreto (Itália), Czestochowa (Polónia), Lourdes 

(França), Altötting (Alemanha) e Fátima. Estes cinco santuários marianos constituíram 

uma rede que se tem dedicado à troca de experiências religiosas, à compreensão das 

necessidades dos peregrinos e às respostas que se impõe desenvolver por parte das 

respetivas autoridades, num trabalho conjunto (Santos, 2006). Outros santuários foram-

se associando, reforçando a rede que, presentemente, é constituída por vinte santuários 

marianos (figura 2). 

 

 

Figura 2 - Rede Europeia Mariana. Fonte: Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima (2017) 
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Ao mesmo tempo, o Santuário de Fátima integra a Cooperação Europeia dos Sítios 

Maiores de Acolhimento (COESIMA). A COESIMA constitui-se, inicialmente, por 

cinco cidades santuário: Altötting (Alemanha), Czestochowa (Polónia), Fátima 

(Portugal), Loreto (Itália) e Lourdes (França), tendo-se juntado, posteriormente, Patmos 

(Grécia) e Santiago de Compostela (Espanha) (Santos, 2008). Este agrupamento de 

cidades criou uma rede de cooperação, de troca de experiências e de conhecimento para 

melhor servir as pessoas contribuindo, simultaneamente, para o desenvolvimento 

económico e social das respetivas localidades (figura 3). Esta rede realiza estudos para 

estudar a frequência dos visitantes e identificar as motivações, expectativas e perfis, 

contribuindo para a valorização da herança cultural e ainda para a promoção 

internacional das cidades-santuário (Ambrósio, 2006). 

 

Figura 3 - Rede Cidades Santuário - COESIMA. Fonte: Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de 

Fátima (2017) 
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Relativamente a esta rede, o Reitor do Santuário refere a utilidade destas parcerias, 

mas também a necessidade de propor atividades que colham os melhores contatos da 

Rede Mariana Europeia e da COESIMA, ampliando-os para outros santuários 

internacionais, de forma a aumentar a eficácia das redes. 

Para além dos resultados que a rede e associação proporcionam, Fátima deve ser 

compreendida enquanto centro ecuménico, possuindo uma imagem própria para os 

diversos públicos que ali se dirigem, estabelecendo uma relação entre o local e o global. 

A maioria das pessoas conhecem Fátima pelo nome, pelo fenómeno, deslocando-se a 

este destino para conhecer o Santuário e vivenciar o ambiente em torno da imagem de 

Nossa Senhora.  

Fátima nasceu e cresceu devido à componente religiosa e à fidelidade do seu público. 

Afirmou-se como destino de turismo religioso, através da estrutura religiosa, na 

afirmação e difusão da sua mensagem: a pastoral. A missão dos santuários, como o de 

Fátima, é a de acolher os seus visitantes, independentemente da sua condição religiosa, 

e de transmitir a mensagem que lhe está subjacente. O próprio Reitor do Santuário 

distingue a responsabilidade da promoção pastoral da promoção institucional quando 

afirma que “… o Santuário não faz promoção turística”. Ainda que tenha sido a igreja a 

difundir este destino, em termos externos, esta prática só foi assumida à medida que “… 

Fátima se foi tornando uma realidade internacional” com as próprias autoridades do 

Santuário a aperceberem-se do seu potencial enquanto “… cartão-de-visita do nosso 

país”, como reforçou este responsável. 

A política da promoção pastoral de Fátima foi sendo incrementada pelas autoridades 

do Santuário através do Centro de Comunicação Social, do Jornal Voz da Fátima, do 

Boletim Luz de Fátima, das próprias relações públicas, dos anúncios, das viagens da 

imagem peregrina, da imprensa nacional e internacional (jornais, rádio, televisão), da 

publicação de obras e das visitas papais, atraindo peregrinos e turistas. Esta atuação das 

autoridades religiosas foi e é desenvolvida de forma consciente, através dos Planos de 

Ação da Pastoral, com o objetivo de responder às necessidades dos peregrinos que se 

deslocam a Fátima, fomentando e divulgando o que existe e ocorre no Santuário.  A 

história da promoção turística de Fátima mereceu uma crítica do atual Reitor do 

Santuário, ao afirmar que “… durante algum tempo fui-me queixando, nomeadamente 

da parte do Turismo de Portugal”, pois no seu entendimento, “… havia pouca aposta na 
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marca Fátima”. A ausência de promoção externa de Fátima por parte do Turismo de 

Portugal, levou inclusivamente este responsável a referir que a estrutura católica sentiu 

estar a trabalhar sozinha, possuindo mesmo a perceção de que existia “… uma certa 

reserva, em relação a Fátima e ao nome Fátima”.  

Na última década, Fátima aumentou a sua capacidade de atração no mercado do 

turismo religioso, com operadores especializados, potenciada pelo dinamismo do setor 

hoteleiro e das unidades turísticas locais, a par da promoção internacional impulsionada 

pelo Município de Ourém e pela Associação Empresarial Ourém-Fátima. Este quadro de 

crescimento, de investimento e de promoção, assim como as recentes diligências 

desenvolvidas pelo Turismo de Portugal e pela estrutura do Turismo do Centro têm 

promovido as ligações entre o turismo e o seu território (Marques & Santos, 2013). Um 

reconhecimento que advém do progressivo entendimento do “… quanto Fátima pode ser 

um cartão-de-visita de Portugal”, como nos referiu o Reitor do Santuário e que a 

representante da Secretaria de Estado do Turismo, corroborou na sessão de abertura do 

IV Workshop Internacional de Turismo Religioso. 

Para além de centro espiritual de dimensão europeia e mundial, Fátima contribui para 

a oferta complementar regional de componente histórica, cultural e espiritual que 

envolve o Convento de Cristo (Tomar), o Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha), 

o Mosteiro de Alcobaça (Alcobaça) e a Nazaré. Quem vai a Fátima “… não vem para 

outro lugar”, como defende o Reitor do Santuário. Mas, ali chegando, terá vontade de 

visitar outros pontos da caminhada histórica e espiritual nacional.  

Os responsáveis políticos assumem como incontornável o "… papel de Fátima no 

posicionamento de Portugal” no turismo religioso", realçando existirem turistas "… que 

conhecem Portugal através de Fátima", visto ser um país "… que acolhe muito bem 

todas as religiões e convive muito bem com todos o tipo de religiões", como referiu a 

representante da Secretaria de Estado do Turismo, no IV Workshop Internacional de 

Turismo Religioso. No mesmo evento o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, 

afirmou que a caraterística espiritual e a dimensão mundial ligada ao conceito da paz, 

colocam este Santuário mariano como um local único no mundo e transversal a todas as 

religiões. Para este autarca, Fátima é “… uma cidade da tolerância do diálogo 

multicultural e da paz”, que recebe todos os visitantes que ali se deslocam numa 

perspetiva espiritual e religiosa. 
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Contando com uma significativa capacidade hoteleira, Fátima tornou-se um ponto de 

partida e de chegada, para os turistas internacionais que ali pernoitam e que visitam as 

restantes ofertas religiosas, culturais e patrimoniais da região. Não obstante o elevado 

número de visitantes que presencialmente visitam Fátima, há a somar uma extensão de 

visitantes virtuais que se relacionam com este lugar, e que estabelecem com o Santuário 

uma ligação de proximidade, mesmo, sem nunca lá terem estado. Uma ligação que foi 

incrementada a partir de 1947 através da imagem peregrina, pelos diferentes meios de 

difusão do Santuário e restantes protagonistas do sistema turístico, como analisaremos 

posteriormente.  

Analisando os dados oficiais divulgados pela Reitoria do Santuário (gráfico 1), 

constata-se que entre os anos de 2009 e 2016 houve um aumento no número de 

celebrações (missas oficiais e particulares, outras celebrações oficiais e particulares), 

com a estabilização das mesmas nas 10.000 ocorrências anuais, a partir dos anos de 

2010 e 2011. Compreensivelmente, em 2017, ano do Centenário das Aparições, 

registou-se um acréscimo no número de missas e outras celebrações, como resposta ao 

aumento de grupos organizados que visitaram o Santuário e de outras pessoas que ali se 

deslocaram. 

 

Gráfico 1 - Número de celebrações. Fonte: Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima 
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A evolução do número das peregrinações organizadas (gráfico 2), entre 2009 e 2016, 

relativamente aos grupos nacionais, em 2011, a média de grupos situou-se nas 1.500 por 

ano, tendo atingido as 1600 em 2017. As peregrinações estrangeiras evidenciam um 

número mais elevado e relevante, ao registarem 2.825 grupos, por ano, tendo 

estabilizado, nos anos subsequentes, na média de 2.700. Em 2017, com a presença de 

7.100 grupos estrangeiros em Fátima, reforça-se a importância e o impacto económico e 

turístico que os fluxos estrangeiros representam para esta localidade.  

 

Gráfico 2 - Número de peregrinações organizadas, nacionais e estrangeiras. Fonte: Serviço de Estudos e 

Difusão do Santuário de Fátima (2018) 

 

Relativamente ao número de pessoas integradas em peregrinações organizadas 

(gráfico 3), verificamos que os portugueses se constituem como o maior grupo de 

visitantes ao atingirem uma média anual de 461 mil pessoas. Tal como nos anteriores 

gráficos, apuramos uma subida entre 2016 e 2017, de mais 17 mil visitantes, nas 

peregrinações nacionais. O número de pessoas estrangeiras situou-se na média de 139 

mil/ano. No entanto, em 2017, as peregrinações estrangeiras registaram um acréscimo 

de mais de 250 mil pessoas, atingindo um valor total superior a 374 mil visitantes. 

Ainda que a média anual de estrangeiros seja mais diminuta do que a de cidadãos 

nacionais, estes afirmam-se como fundamentais para o setor hoteleiro, comercial e de 

serviços, pois pernoitam em Fátima com mais frequência do que os grupos nacionais.  
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Gráfico 3 - Número de participantes em peregrinações organizadas, nacionais e estrangeiras. Fonte: 

Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima (2018) 

 

Analisando os dados relativos à origem dos peregrinos (gráfico 4), na última década, 

verificamos que os três maiores países emissores são Espanha, Itália e Polónia. 

Espanhóis e italianos representam 41% do total de visitantes. Se os primeiros facilmente 

chegam a Fátima por autocarro, os segundos chegam, na sua maioria, por via aérea. 

 

Gráfico 4 - Países emissores de peregrinos organizados integrados em peregrinações organizadas. Fonte: 

Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima (2018) 
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Na média destes anos os EUA consolidam o 4º lugar, seguidos pelo Brasil, Ucrânia e 

Coreia do Sul à frente de países como a França ou a Irlanda. Em 2017, para além do 

crescimento de visitantes de todas as origens, há um particular destaque de italianos, 

polacos e americanos. Para a crescente presença dos americanos em Fátima contribuiu o 

facto de terem sido criadas duas novas ligações diárias da TAP entre Lisboa/New York 

e Lisboa/Boston, a acrescentar às que já ocorriam entre Lisboa/Newark e Lisboa/Miami.  

Como Griffin & Razaq (2017, p. 6) mencionam, “… os dados sobre turistas 

religiosos são de difícil acesso”. Porém, de acordo com Wright (2012) e McCarthy, 

(2012), que acederam a um estudo da Menlo Consulting Group/Globus relativo ao perfil 

do turista americano, “… nos EUA a maioria dos turistas religiosos com mais de 60 

anos possui um grau ou qualificação de pós-graduação” apresentando “… mais de 50%, 

um rendimento familiar superior a 75.000 dólares”, gastando “… mais por viagem do 

que o turista médio”. Estes turistas são caraterizados por serem “… os mais fiéis e 

resilientes de todos turistas, sendo menos influenciados por recessões financeiras ou 

outros fluxos e refluxos da atividade turística” Deslocando-se em grupos de 30 a 40 

pessoas “… viajam juntos para proporcionar a comunhão e fomentar as ligações, assim 

como para enriquecerem as suas vidas e a sua religião em viagens espirituais”. Nos 

Estados Unidos da América estima-se que o turismo religioso seja “… uma indústria 

global de 10 biliões de dólares”, com “… um em cada quatro viajantes norte-

americanos” a realizar “…férias espirituais” (Griffin & Razaq, 2017, p. 7). 

Apresentando-se como o 4.º país emissor de grupos organizados de visitantes ao 

Santuário, estes turistas pernoitam em estruturas hoteleiras de 4 estrelas, contribuindo 

para a valorização e consolidação da qualidade da oferta turística de Fátima. 

Estes dados e estatísticas, do número de peregrinos estrangeiros e portugueses que 

visitam o Santuário de Fátima referem-se, somente, aos que se encontram integrados em 

peregrinações organizadas. A acrescentar a estes há um elevado número de visitantes e 

turistas nacionais e estrangeiros que se deslocam por meios próprios, ou que chegam a 

Fátima inseridos em excursões sem responsável religioso (padre, bispo). É dessa forma 

que as autoridades do Santuário e do Turismo do Centro afirmam que o número total de 

peregrinos e visitantes regista uma evolução crescente últimos 10 anos. Prazeres & 

Carvalho (2015, p. 1149) recordam que em Portugal, ao não se distinguirem os turistas 

dos turistas religiosos, as “… estatísticas sobre turismo religioso” não permitem aferir o 
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número de pessoas que se deslocam ao nosso país por este motivo (Valiente e Romero, 

2011, p. 121).  

Para compreender a dimensão económica e turística de Fátima, enquanto importante 

polo de turismo religioso, recorremos aos dados publicados pelo INE, para analisar o 

número de hotéis no concelho de Ourém. Em 2017 este concelho registava a 3.ª posição, 

a nível nacional, relativamente ao número de hotéis (tabela 1), logo a seguir a Lisboa e 

ao Porto. Esta posição comprova a importância e a dimensão da oferta existente em 

Fátima, gerada em torno do segmento do turismo religioso. Importa reter que o 

concelho de Ourém possuía, à data da realização dos últimos CENSOS, em 2011, 

45.932 habitantes, ficando muito aquém dos 111.892 habitantes do Funchal ou dos 

237.591 habitantes do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Número de hotéis. Fonte: INE (2019)  

 

A constante subida do número de hotéis, nos últimos três anos, no concelho de 

Ourém, ainda que direcionada para o objetivo de acolher um elevado número de 

visitantes em 2017, por se ter tratado do ano do Centenário das Aparições, confirma a 

solidez deste destino pelos fluxos turísticos que atrai, ao situar-se na 3.ª posição a nível 

nacional, relativamente a estruturas desta tipologia. 

Se analisarmos o número de quartos dos respetivos hotéis (tabela 2), o concelho de 

Ourém baixa para a 5.ª posição. Desta forma compreendemos que a oferta hoteleira de 

Fátima se concentra em hotéis mais pequenos, quando comparados com os concelhos de 

Albufeira ou Funchal (2.º e 3.º, respetivamente). Ainda assim, a 5.º posição de Ourém, 

com uma subida de 668 camas entre 2015 e 2017, exclui a restante oferta existente nas 

 
Concelhos  Hotéis 

2015 2016 2017 

Lisboa 155 167 185 

Porto 71 75 80 

Ourém 41 44 52 

Funchal 38 41 42 

Albufeira 35 38 40 

Ponta Delgada 21 23 24 

Braga 19 21 23 

Coimbra 15 16 17 

Aveiro 12 12 12 

Covilhã 7 7 8 
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congregações religiosas. Uma oferta que de acordo com a Associação Empresarial 

Ourém-Fátima, pode contribuir para um total global de 16.000 camas. Se estas camas 

fossem contabilizadas Ourém, situar-se-ia, novamente, na 3.ª posição da tabela. 

  

    

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Número de quartos nos hotéis. Fonte: INE (2019)  

 

Observando a capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros por 1.000 

habitantes, de acordo com o INE (tabela 3), verificamos que o concelho de Ourém sobe 

duas posições, ficando à frente de destinos como Lisboa e Porto. Estes dados são 

importantes para a planificação e organização do território turístico de Fátima, face à 

compreensão da oferta, mas sobretudo para o denominado conceito de “capacidade de 

carga”.   

 

 
 
 

Concelhos 

Capacidade de alojamento nos hotéis por 1000 
habitantes 

2015 2016 2017 

Albufeira 1.172,3 1.203,3 1.230,8 

Funchal 184,3 200,2 212 

Ourém 167,4 171,8 209,9 

Lisboa 94,4 102,3 110 

Porto 70,1 74,8 85,4 

Ponta Delgada 59,2 67,7 74,1 

Covilhã 34,4 32,7 38,0 

Coimbra 25,1 26,6 27,4 

Aveiro 21,9 22 26,4 

Braga 16,6 16,6 17,3 

 

Tabela 3 - Capacidade de alojamento nos hotéis por 1000 habitantes. Fonte: INE (2019)  

 

 
 

Concelhos 
Quartos nos hotéis 

2015 2016 2017 

Lisboa 22.159 23.741 25.438 

Albufeira 17.029 17.540 17.716 

Funchal 9.284 9.812 10.357 

Porto 6.947 7.360 8.157 

Ourém 3.765 3.840 4.433 

Ponta Delgada 1.930 2.194 2.375 

Coimbra 1.592 1.686 1.742 

Braga 1.434 1.433 1.476 

Aveiro 825 819 961 

Covilhã 805 757 893 
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Quanto ao número de dormidas registadas nos estabelecimentos hoteleiros, por cada 

100 habitantes, de acordo com o INE (tabela 4), em 2017, Ourém registou uma média 

de 2.912 dormidas. Ainda que o ano de 2017 tenha sido atípico, pela ocorrência do 

Centenário e de acordo com a percentagem utilizada, em 2015 e em 2016, este concelho 

acolheu mais dormidas do que a cidade do Porto.  

 

 
 
 

Concelhos 

Dormidas nos hotéis por 100 habitantes  

2015 2016 2017 

Albufeira 18.104 20.063,8 20.613,2 

Funchal 4.495,3 4933 5.215 

Ourém 1.616,2 1.722,2 2.912,3 

Lisboa 1.982,2 2.192,5 2.483,3 

Porto 1.342,1 1540 1.764,8 

Ponta Delgada 1.108,1 1287 1.480,2 

Covilhã 440,9 545 530,3 

Coimbra 391 425,9 475,2 

Aveiro 362,2 369,4 429,6 

Braga 227,3 266,9 289,8 

 

Tabela 4 - Número de dormidas nos hotéis por cada 100 habitantes. Fonte: INE (2019) 

 

Analisando a evolução do número de hóspedes nos hotéis do concelho de Ourém 

(tabela 5), verificamos que em 2017, em Fátima, pernoitaram 616.513 pessoas. Valores 

superiores aos de destinos como Funchal ou Albufeira, que operam sobre o privilegiado 

produto de sol e mar, o que confirma a dimensão turística desta localidade. 

 

 
 

Concelhos 
Hóspedes nos hotéis 

2015 2016 2017 

Lisboa 3.442.078 3.790.373 4.206.920 

Porto 1.186.387 1.329.945 1.454.674 

Ourém … 421.527 616.513 

Funchal 488.971 548.757 598.204 

Albufeira 488.761 522.028 566.753 

Ponta Delgada 209.975 239.885 287.185 

Braga 193.801 222.945 241.685 

Aveiro 128.827 134.036 135.423 

Covilhã … 113.199 … 

Coimbra … … … 

 

Tabela 5 - Número de hóspedes nos hotéis do concelho de Ourém. Fonte: INE (2018) 
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Se examinarmos a percentagem de dormidas de cidadãos estrangeiros nos hotéis do 

concelho de Ourém (tabela 6), constatamos que estas representam mais de metade dos 

clientes destas estruturas, o que se compreende pela centralidade de Fátima e a 

existência da A1. Desta forma o visitante estrangeiro assume relevante importância para 

a hotelaria do concelho de Ourém, pelo que a promoção internacional é fundamental 

para a dinâmica turística da localidade de Fátima.  

 

 
 

Localidades 
Proporção de hóspedes estrangeiros nos hotéis  

2015 2016 2017 

Funchal 83,5 81,9 82,4 

Lisboa 74,7 75,7 77,9 

Albufeira 74 75,5 76,1 

Porto 69,2 71,8 74,4 

Ourém 61,5 62,9 69,5 

Coimbra 55,5 60,4 61,9 

Aveiro 50,6 50,4 54,1 

Ponta Delgada 47,5 46,1 46,3 

Braga 33 35,2 39,9 

Covilhã 12,4 12,9 14,8 

 

Tabela 6 – Percentagem de hóspedes estrangeiros nos hotéis do concelho de Ourém Fonte: INE (2018) 

 

De acordo com o INE, em 2017, a estada média de dormidas situou-se nos 1,8 

(tabela 7). Este valor justifica-se pela referida centralidade geográfica, pela proximidade 

de Lisboa e pela própria tipologia do destino.  

 

 
 

Localidades 

Estada média nos estabelecimentos hoteleiros (hotéis) 

2015 2016 2017 

Funchal 5,5 5,4 5,2 

Albufeira 4,1 4,9 4,9 

Ponta Delgada 3,3 3,4 3,2 

Lisboa 2,4 2,4 2,4 

Porto 1,9 2 2 

Ourém … 1,5 1,8 

Braga 1,7 1,8 1,8 

Aveiro 1,8 1,8 1,8 

Covilhã … 1,7 … 

Coimbra … … … 

 

Tabela 7 – Estada média nos hotéis do concelho de Ourém. Fonte: INE (2018) 
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Estes dados evidenciam, simultaneamente, que a oferta turística do concelho de 

Ourém está muito condicionada à oferta religiosa, sem relevantes produtos turísticos 

complementares que justifiquem, aos turistas, uma permanência superior em Fátima. O 

concelho de Ourém enfrenta, tal como a generalidade dos destinos turísticos, o fator da 

sazonalidade. Não existem estudos relativos ao fenómeno da sazonalidade. Não sendo 

esse o propósito da presente dissertação, acreditamos que para combater este facto terá 

de existir um acréscimo de iniciativas por parte das autoridades do Santuário e das 

restantes estruturas religiosas sedeadas em Fátima, entre os meses de novembro e 

março, de forma a permitir o aumento da atividade turística. É fundamental divulgar nos 

principais destinos turísticos do hemisfério sul a existência diária da cerimónia da 

procissão das velas para grupos organizados. Tendo em conta que na denominada época 

baixa de Fátima, os países do hemisfério sul encontram-se no habitual período de férias, 

a conquista deste mercado assume-se como fundamental para combater a sazonalidade. 

Enquanto não for construído o Centro de Congressos de Fátima, com um elevado 

número de camas, somente com a existência das salas de reuniões dos hotéis, pela 

proximidade de Lisboa, é difícil aumentar a taxa de ocupação através da realização de 

reuniões, seminários e congressos, para além dos que já ocorrem.  

Ainda assim, importa referir que durante décadas, após o 13 de outubro, a 

generalidade dos hotéis fechava só reabrindo em março. Presentemente, pelo aumento 

do número de viagens de grupos organizados e pela crescente procura ao longo do ano, 

a maioria dos hotéis mantém-se aberta durante todo o ano.  

De acordo com os dados do Registo Nacional de Turismo (RNT), atualmente, no 

concelho de Ourém, dos 134 estabelecimentos hoteleiros, alojamento local e outras 

estruturas (tabela 8), destacamos a existência de 24 hotéis de 3 estrelas e 14 hotéis de 4 

estrelas. Em conversa com o Presidente da Associação Empresarial Ourém-Fátima 

apurámos que muitas das estruturas de raiz de 3 e 4 estrelas resultaram, nos últimos 

anos, de um processo de requalificação e construção de raiz de iniciativa privada, com 

acesso a candidaturas comunitárias. Os atuais 14 hotéis de 4 estrelas representam o 

maior número de camas oficiais (2864), contribuindo, desta forma, para a valorização e 

para a qualidade da oferta. 

 



 

80 

 

 

Estabelecimentos Hoteleiros, 
Alojamento Local e outros 

N.º Camas 

Hotéis de 4* 14 2.864 

Hotéis de 3* 24 2.761 

Hotéis de 2* 18 1.380 

Hotéis de 1* 3 240 

Alojamento Local 71 1.288 

Quinta 2 30 

Pousada 1 52 

Casa de Campo 1 30 

Total estimado 134 8. 645 

 

Tabela 8 – Número, tipologias de alojamento e número de camas. Fonte: RNT (2018).  

 

Todas as estruturas hoteleiras de Fátima resultaram da iniciativa privada, com 

origens em habitantes da região, ao invés de outros destinos turísticos que, desde cedo, 

contaram com o investimento e reinvestimento por parte de diversos grupos 

empresariais ligados à hotelaria. Hoje, em Fátima, já há um hotel de 4 estrelas ligado a 

uma cadeia internacional, o que ilustra a consolidação do destino e a rentabilidade da 

estrutura. Para dar resposta às comemorações do Centenário das Aparições e 

acompanhando o aumento do número de visitantes, para além da construção de raiz e 

remodelação de hotéis, Fátima assistiu a um acréscimo do número de estabelecimentos 

comerciais (lojas e restaurantes).  

Este desenvolvimento económico confirma-se pelo crescente número de eleitores que 

tem ocorrido nesta freguesia. Ainda que uma grande parte das pessoas que trabalham 

nesta localidade habitem em diversas freguesias do concelho de Ourém e noutras 

limítrofes dos concelhos de Torres Novas, Porto de Mós, Alcanena, Batalha e Leiria, de 

acordo com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), em Fátima, o número de eleitores 

tem registado um constante aumento, contrariando a perda de população que, ocorre a 

nível nacional, desde 2008 (tabela 9). 

 

Anos N.º eleitores freguesia de Fátima 

2009 8.926 

2013 9.593 

2015 9.996 

2017 10.291 

Tabela 9 – Evolução do número de eleitores na freguesia de Fátima. Fonte: CNE (2018).  
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Fátima assume-se como um centro de gravidade de natureza urbana, situando-se, em 

termos territoriais, entre três grandes sistemas urbanos de desigual importância (Grande 

Lisboa, Região Centro e Norte Litoral). Conscientes de que as cidades, enquanto 

espaços urbanos possuem o poder de iniciativa e de atração, foi com naturalidade que, 

pela componente religiosa e espiritual de Fátima, se explica a criação nesta localidade 

de diversos institutos e congregações religiosas. Consultando os dados da Diocese 

Leiria/Fátima, atualmente, nesta freguesia, existem 88 instituições diocesanas, sociais, 

escolas, congregações e estruturas católicas. Desde número, os 66 institutos e 

congregações evidenciam a componente religiosa e espiritual deste território. O 

surgimento de três escolas de dimensão concelhia e regional: o Centro de Estudos de 

Fátima, o Colégio São Miguel e o Colégio Sagrado Coração de Maria (tabela 10), 

resultou da iniciativa religiosa, tendo obtido adesão por parte da população residente 

nesta localidade, mas também de pessoas oriundas doutras freguesias do concelho de 

Ourém e de outros limítrofes. Estas três escolas foram frequentadas, durante as últimas 

quatro décadas, por milhares de alunos dos concelhos de Ourém, Alcanena, Batalha, 

Leiria, Alvaiázere, Ansião, Porto de Mós. Para além destas, através da expansão da 

Escola Profissional de Ourém, Fátima assistiu à criação da Escola de Hotelaria de 

Fátima, como resposta às necessidades de formação de recursos humanos para a oferta 

hoteleira e turística existente. 

 

 

N.º de instituições 

Instituições Diocesanas 2 

Instituições Sociais 12 

Escolas Católicas 4 

Institutos Religiosos/Congregações Religiosas 66 

Institutos Seculares 4 

Total estimado 88 

Tabela 10 – Instituições ligadas à iniciativa religiosa na freguesia de Fátima. Fonte: Diocese 

Leiria/Fátima (2019).  

 

Importa recordar que na Cova de Iria, em 1917, não existia qualquer construção. 

Após as denominadas “aparições”, José Pereira, habitante do lugar da Lomba, freguesia 

de Fátima, casado com Teresa de Jesus foi a primeira pessoa a construir uma casa, com 

padaria e espaço para venda de bebidas. Durante as primeiras décadas começaram a 
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aparecer outras casas com cafés, casas de pasto e quartos como resposta às necessidades 

das grandes multidões que ali afluíam. Presentemente, na freguesia de Fátima e de 

acordo com os dados fornecidos pela Associação Empresarial Ourém-Fátima, só dos 

seus associados existem 294 lojas comerciais e 74 restaurantes, para além dos que estão 

incorporados nos hotéis. Para além destes dados, há um outro número de lojas 

comerciais e restaurantes que não pertencem a esta estrutura associativa. Esta dimensão 

económica tem respondido à crescente procura de milhões de pessoas que anualmente 

visitam esta localidade e acedem a esta oferta.  

Esta dinâmica territorial ocorreu pela crescente internacionalização da oferta 

religiosa e dos próprios agentes económicos, no quadro da globalização, sublinhando a 

sua competitividade. Só assim se compreende que um Santuário de um país com pouco 

mais de 10 milhões de habitantes, numa cidade a rondar os 13 mil habitantes, periférico 

em relação à Europa, consegue atrair, segundo a entidade regional de Turismo do 

Centro, mais de 5 milhões de visitantes por ano. 

Pelos dados apresentados concluímos que a operação turística em Fátima possui 

dimensão e escala nacional, através do elevado número de unidades hoteleiras e de 

camas, com o crescente aumento de unidades de 4 estrelas a par de uma extensa rede de 

espaços comerciais.  

Este destino situa-se nos dez primeiros destinos nacionais mais procurados para 

pernoitar, contando com a visita de milhares de estrangeiros oriundos de inúmeros 

países. Desta forma evidenciámos as potencialidades existentes e as responsabilidades 

que os intervenientes públicos e privados possuem, no caminho que deve continuar a ser 

preconizado por cada um, num plano partilhado, em torno deste produto turístico.  Para 

esse desiderato contribuiu a promoção que o Turismo de Portugal se encontra a 

concretizar em torno do turismo religioso, ao apresentar o nosso país como um território 

composto de “… templos, cultos e festas religiosas que podemos percorrer cheios de fé 

ou duma espiritualidade de raiz mais universal, seja em busca do sagrado ou de nós 

próprios. Começando por Fátima, Capital da Paz e um dos principais locais de 

peregrinação mariana de todo o mundo”, como se pode ler no site do Turismo Portugal 

(2017). Esta valorização do património e do turismo religioso de Fátima, encontra-se 

referida no documento da Estratégia de Turismo 2027, com o turismo religioso a ser 

apresentado em articulação com a história, o património cultural, mundial material e 
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imaterial reconhecido pela UNESCO, enquanto “… legado de tradições, lendas, usos e 

costumes” (Estratégia Turismo 2027, 2018, p. 47,). Articulando a promoção nacional e 

regional e reforçando as parcerias público-privadas acreditamos ser possível ampliar o 

“… encadeamento das práticas turístico/culturais” entre as autoridades do Santuário, do 

Município de Ourém, da Associação Empresarial Ourém-Fátima, do Turismo do Centro 

e do Turismo de Portugal. 

 De acordo com a oferta disponibilizada, em termos de estruturas religiosas, turísticas 

e económicas, pela dimensão mundial de Fátima, com o aumento da capacidade 

económica e com o prolongamento da esperança média de vida, Fátima reúne todas as 

condições para reforçar o número de turistas.  
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Diz-me e esquecerei, 

Mostra-me e talvez lembre, 

Envolve-me e compreenderei. 

 

Benjamin Franklin (Lindstrom, 2013) 
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Capítulo II – Das aparições de Nossa Senhora de Fátima à imagem peregrina 

enquanto marca  

Iniciamos o capítulo II com a apresentação das “aparições de Nossa Senhora”, 

enquanto elemento constituinte do fenómeno de Fátima. Recorrendo a bibliografia 

diversa, desenvolvemos um curto enquadramento histórico e procedemos a uma 

abordagem iconográfica, explicando as componentes e o próprio surgimento desta 

imagem.  

Tratando-se de uma imagem, recorremos à revisão bibliográfica relativa aos 

produtos, aos serviços, às organizações e à marca. Nessas leituras identificamos que 

muitas das técnicas utilizadas e existentes nas marcas, apelam aos mesmos sentidos que, 

desde o início, as religiões desenvolveram e integram nos rituais sagrados.  

Com a atividade religiosa a ocorrer em torno da imagem peregrina de Nossa Senhora 

de Fátima, após a sua deslocação a localidades nacionais e internacionais, 

compreendemos e verificamos a sua afirmação extraterritorial. Neste processo, 

destacamos os primeiros cinco itinerários da imagem, identificando os principais 

acontecimentos com relevância política, social e religiosa.  

Tendo por base a missão da imagem peregrina e as reações e repercussões geradas, 

ilustramos o mapa assinalado com os países que a imagem percorreu.  

Com o crescente número de pedidos, a imagem foi reproduzida, em diversos 

momentos. Analisamos, por conseguinte, os anos em que as mesmas foram colocadas 

em circulação, e procuramos justificar este incremento.  

Na segunda parte deste capítulo, reforçamos a tese de que a imagem peregrina se se 

consubstancia como uma marca de Fátima. Nesse sentido apresentamos um conjunto de 

reflexões que sustentam a tese que a imagem peregrina se assume como uma marca que 

fomenta a ida de visitantes/turistas a Fátima, promovendo, assim, o turismo religioso 

nesta localidade.  
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1. Das aparições à imagem de Nossa Senhora de Fátima  

As aparições de Fátima comportam manifestações que se situam no plano 

extraordinário das coisas, remetendo o sujeito para a vivência do religioso, enquanto 

manifestação divina. As aparições referem-se às manifestações sobrenaturais que três 

crianças afirmam ter presenciado em 1916 e 1917. As ocorrências foram noticiadas 

pelos jornais, com maior destaque na imprensa não católica, dado o período político que 

se vivia.  

Com a atividade religiosa a ser preconizada em torno da imagem de Nossa Senhora 

de Fátima e na deslocação desta para vários locais nacionais e internacionais, foi sendo 

estabelecido um vínculo entre as pessoas e as comunidades, num processo de 

mobilidade simbólica e de afirmação extraterritorial deste ícone. Os “… acontecimentos 

e o seu contexto, a mensagem das aparições, o estabelecimento e a consolidação de um 

lugar nacional e internacional de peregrinação e de culto”, como sucedeu em Fátima, 

resultou do apoio e da adesão das pessoas, num processo de vivência da fé em termos 

pessoais, tendo adquirido uma dimensão comunitária e institucional (Ferreira, 2009, p. 

87). 

Como referido pelo Reitor do Santuário, Fátima afirmou-se na Igreja, contra as 

resistências da própria estrutura, tendo em conta que esta organização usou sempre de 

muita moderação com tudo o que se relacionava com aparições e com as aparições 

marianas. Porém, foi a referência à imagem de Nossa Senhora que colocou Fátima 

como um local de peregrinação de dimensão nacional e internacional, ampliando a sua 

influência e disseminação.  

Com a celebração das aparições de Fátima, numa rotina diária, mensal e anual, 

passaram a ocorrer “… diversos tipos de representações mentais e práticas sociais” 

(Ferreira, 2009, p. 88), com expressivas implicações na estrutura da própria igreja e da 

sociedade em geral (Santos, 2006). 

Para além das celebrações, o denominado “Milagre do Sol”, que é relatado ter 

ocorrido a 13 de outubro de 1917, perante milhares de pessoas e de entre as quais alguns 

estrangeiros (figura 4), originou a disseminação do fenómeno por vários países.  
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Figura 4 - Pessoas assistem ao denominado “Milagre do Sol”. Fonte: Ameal (p. 27, 1954) 

 

Sobre este acontecimento, numa perspetiva de comunicação e afirmação de uma 

identidade, importa recordar Lindstrom (2013) que referiu a agradabilidade da 

contemplação do pôr-de-sol ao ser partilhada com outra pessoa, mas que se constitui 

num momento sagrado, se for testemunhada por uma comunidade inteira.  

Foi através do desenvolvimento das peregrinações religiosas e espirituais a Fátima 

que esta localidade consolidou o espírito da peregrinação, através da sua história, da 

mensagem, do fenómeno e do simbolismo que adquiriu.  

Para a igreja católica institucional a mensagem de Fátima é fruto das aparições. Foi 

esse acontecimento que levou a denominarem “Nossa Senhora de Fátima” como, a 

“Senhora da Mensagem” (Guerra, 1983, p. 19).  

Se analisarmos as religiões, constatamos que todas elas possuem uma história: o 

Novo Testamento, a Tora, o Corão, assim como outras religiões detêm uma “… 

infinidade de histórias, algumas dramáticas outras miraculosas, outras ainda 

simplesmente, humanas”.  A maioria das pessoas reconhecem os ícones (religiosos e 

outros) pela mensagem que transmitem, pelas diversas formas que assumem, apesar das 

“… inúmeras representações gráficas” que foram sendo criadas, no mundo, até aos dias 

de hoje (Lindstrom, 2013, pp. 146-158). Este entendimento e esta perspetiva pode 

igualmente ter existido na imagem de Nossa Senhora de Fátima arrogando-se, desta 

forma, como um ícone religioso.  
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Para que possamos entender as questões em torno da iconografia, importa recordar 

que esta advém da raiz semântica eikón (imagem) e gráphein (escrever), o que 

representa a descrição das imagens. A iconografia de Fátima inicia-se no seguimento 

das aparições de 1917, concretizando-se a partir de 1920, com a “… cristalização 

plástica da Virgem de Fátima” (Duarte, 2007, p. 613).  

Posteriormente, em 1927, o jornal Voz da Fátima passou a ilustrar no seu cabeçalho 

uma “… estilização da silhueta da imagem da Capelinha das Aparições sobreposta a 

uma circunferência raiada”. Três anos mais tarde esta imagem foi substituída por uma 

fotografia do busto da imagem oficial da Senhora de Fátima, com uma auréola estrelada 

(Duarte, 2007, p. 619). 

Foi também no jornal Voz da Fátima que foi publicada uma outra imagem, de Nossa 

Senhora de Fátima, produzida pelo artífice Thedim, de S. Mamede do Coronado (atual 

freguesia do concelho de Trofa) que, após ter sido benzida pelo Papa Pio XI, ficou no 

Colégio Português de Roma. Esta escultura era uma, entre tantas outras, que este autor 

foi produzindo e que outros criaram, enquanto resultado da cópia e da reprodução a 

partir da original. Desde a criação da imagem até à sua coroação, em 1946, durante 26 

anos, milhares de esculturas foram produzidas para vários pontos do mundo.  

A imagem reconhecida como Nossa Senhora de Fátima (figura 5) reveste-se de um 

conjunto de características e de atributos específicos que a distinguem aos olhos dos 

seus fiéis. A “… brancura das vestes, a posição das mãos em oração, o rosto 

ligeiramente inclinado e de expressão delico-doce, a nuvem aos pés, a coroa de rainha à 

semelhança da que ostenta a escultura primitiva, a estrela no fundo da veste” (Duarte, 

2007, p. 626), representam traços de uma identidade já existentes na primeira imagem 

criada em 1920. 

 



 

89 

 

 

Figura 5 - Imagem de Nossa Senhora de Fátima. Fonte: Ameal (p.6, 1954) 

 

A imagem de Nossa Senhora de Fátima representa um símbolo, uma manifestação do 

sagrado que se constituiu, ela própria, através de uma “… revelação inexprimível de 

outra forma mágico-religiosa” (Eliade, 2004, p. 552). Uma imagem que se afirmou na 

figuração dos temas marianos, num curto espaço de tempo, remetendo-nos para o 

fenómeno das aparições, assumindo-se como o ícone de Fátima, presente na Capelinha 

das Aparições.  

Concluímos ter sido através das inúmeras reproduções da imagem de Nossa Senhora 

de Fátima e a sua consequente disseminação, preconizada pelas comunidades 

portuguesas e pelas comunidades de emigrantes, que esta imagem se deu a conhecer ao 

mundo, nos anos imediatos às denominadas aparições. Esta dialética, foi ampliada, anos 

mais tarde, através de várias iniciativas de promoção preconizadas pelas autoridades do 

Santuário de Fátima, contribuindo para a consolidação mundial da imagem de Nossa 

Senhora de Fátima.  
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2. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima 

Sejam de índole mental ou objetos sólidos, as imagens podem estar revestidas de 

poder simbólico ou despojadas dele. No poder simbólico intrínseco das próprias 

imagens, e objetos sagrados, “… apesar da presença da alma do divino poder ser 

transportada consigo para todo o lado, há locais e objetos específicos que podem fazer 

de símbolo, ou servir de espelhos que atraem a luz” (Chetwynd, 1986, p. 115).  

É o conjunto da imagem, com as suas componentes e atributos que permite aos 

sujeitos identificar o produto, o serviço, a organização ou a marca, no universo dos 

produtos similares, distinguindo-a (Andreasen & Kotler, 2013; Lovelock, 2011; Kotler, 

1996; O’Shaughnessy, 1995).  

O incenso (que simboliza as palavras da oração), os óleos, as ervas e os perfumes 

oriundos da China e do antigo Egipto surgiram, inicialmente, como símbolos mágico-

religiosos adotados nos rituais sagrados. Tal como os sons, os sacramentos, os ícones e 

os próprios rituais constituíram-se como referências para as religiões. Sendo impossível 

tatear a alma, cada religião criou elementos táteis simbólicos como “… uma hóstia, o 

toque firme de um polegar, uma fileira de contas apertada”. Referências que também as 

marcas trabalharam e trabalham. A Harley-Davidson, por exemplo, criou um “… motor 

de dois cilindros” que se tornou um sinónimo de referência tão forte ou intenso, para os 

seus seguidores, como “… os primeiros acordes do órgão que anuncia a missa, para um 

católico devoto” (Lindstrom, 2013, p. 161). 

A atividade religiosa preconizada em torno da imagem de Nossa Senhora de Fátima, 

e a deslocação desta para vários locais nacionais e internacionais, fomentou o 

estabelecimento de um vínculo entre as pessoas e as comunidades, num processo de 

mobilidade simbólica e de afirmação extraterritorial deste ícone.  

A relação instituída entre as pessoas e a imagem conduziu à conceção desta imagem 

em forma peregrina. Uma imagem que nos primeiros anos efetuou um périplo por 

vários continentes e em Portugal, levando Fátima, e o que Fátima representa, para fora 

das suas fronteiras territoriais. 

A partir de 1930, os alunos do Pontifício Colégio Português de Roma e a Ação 

Católica Portuguesa, enquanto estruturas de expansão da devoção mariana e 

intensificação do culto de Fátima, fomentaram a organização de peregrinações coletivas 

a esta localidade a nível local, regional, nacional e internacional.  
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De acordo com Cristino (2009), a Ação Católica Portuguesa e outros setores da 

igreja católica organizaram, em 1947 a I Peregrinação Internacional a Fátima 

organizada pela Juventude Católica Feminina sob a égide da paz no mundo. Por 

iniciativa desta estrutura e face ao pedido do Padre Demoutiez, Oblato de Maria 

Imaculada, da Bélgica, que pretendia levar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima ao 

Congresso Internacional Mariano que se realizaria em setembro de 1947, em 

Maastricht, na Holanda, as dirigentes da Juventude Católica Feminina traçaram a rota da 

primeira peregrinação internacional daquela que viria a ser a primeira viagem da 

imagem peregrina. Para o efeito o bispo de Leiria ofereceu uma imagem que tinha sido 

produzida de acordo com as indicações da irmã Lúcia.  

No dia 13 de maio de 1947 após a missa dos doentes, o arcebispo de Évora coroou-a, 

com uma coroa de prata, tendo-se iniciado a primeira de várias jornadas que, num 

movimento inverso ao das peregrinações tradicionais, levou a mensagem e o culto de 

Fátima aos cinco continentes, num processo de internacionalização crescente.  

Desta forma, a imagem peregrina (figura 6) resultou “… de uma realidade 

polissémica”, comportando “… uma ideia” (as aparições e a mensagem), originária de 

“… um lugar” (o santuário), com o suporte físico a materializar-se na imagem de Nossa 

Senhora de Fátima, presente na Capelinha das Aparições como “… o ícone de Fátima” 

(Abreu, 2005). 
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Figura 6 - Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Fonte: Ameal (p.9, 1955) 

 

Numa perspetiva de comunicação, a imagem peregrina comporta um nome, reporta-

se a um local sagrado e transmite uma mensagem, num processo de peregrinação 

contínua, desde 1947. Tal como o Reitor do Santuário referiu, as visitas desta imagem 

foram, desde o início, um dos grandes meios de difusão da mensagem de Fátima por 

todo o mundo. Uma comunicação que as autoridades do Santuário incrementaram para 

as massas, tendo em conta que os “… destinatários da pastoral são absolutamente todos 

os homens que peregrinam na Terra” (Guerra, 1991, p. 2). Uma comunicação 

preconizada pelas viagens da imagem peregrina, concretizando a irradiação geográfica 

do Santuário pelo mundo. É desta forma que Fátima se afirma como o centro de um 

sistema de fluxos virtuais globais, que transcendem os seus habitantes, os seus 

visitantes, alargando o seu espaço de influência em patamares sucessivos de integração 

e difusão, contínuos, nas localidades por onde passa. Com a imagem peregrina, em 

qualquer ponto do mundo, as pessoas, ligam-se a Fátima e fomenta-se o desejo das 

pessoas irem/voltarem a Fátima? É esta pergunta, e a resposta à mesma, que nos levou a 

desenvolver este estudo. 

Mesmo que qualquer pessoa, qualquer paróquia possa adquirir uma imagem de 

Nossa Senhora de Fátima, as paróquias, as dioceses, solicitam as peregrinações da 
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imagem peregrina. É esta a ligação que os indivíduos apreciam e solicitam às 

autoridades detentoras deste ícone. A imagem peregrina, oriunda do Santuário de 

Fátima, comporta, do ponto de vista simbólico, uma identidade que é valorizada, 

assumindo uma representação e marca do próprio Santuário, como referiu o Reitor. Este 

responsável mencionou ainda que a existência do Apostolado Mundial de Fátima, 

enquanto movimento internacional presente em diversos países do mundo, assim como 

outros movimentos e associações ligadas a Fátima, incrementam as relações espirituais 

com o Santuário. Estas organizações fomentam e organizam as peregrinações da 

imagem peregrinas, potenciando, na apreciação deste responsável, as visitas das pessoas 

para o Santuário. 

Para a deslocação da imagem peregrina para um determinado destino, tem de existir 

um pedido endereçado à Reitoria do Santuário de Fátima, por parte de um bispo e/ou de 

um responsável de diocese ou arquidiocese. Após a respetiva autorização, e ficando ao 

encargo do requerente, a peregrinação assume um processo de caráter diocesano. Para 

assegurar toda a operação logística da viagem, a estrutura da Igreja possui, em cada 

diocese, os denominados “agentes da pastoral mariana”, que operacionalizam as viagens 

da imagem peregrina nas suas áreas territoriais.  

Esta rede de dimensão mundial, em torno da imagem peregrina, faz com que existam 

inúmeros pedidos para que ocorram peregrinações em diversos países. Após a sua 

ocorrência têm sido relatadas às autoridades da Reitoria do Santuário a presença de “… 

multidões que acorrem à sua passagem, de participações nunca antes verificadas nas 

várias celebrações”, de uma “… afluência de todo o género de pessoas: crianças, jovens, 

adultos e idosos, de diferentes contextos sociais e mesmo confissões religiosas 

diversas”, como nos referiu, em entrevista, o responsável pela gestão deste ícone.  

É também com este registo que as autoridades do Santuário, enquanto organização 

titular da imagem peregrina, a disponibiliza. Com a consciência de que esta comporta a 

devoção católica e espiritual para milhares de crentes e pessoas, assumindo-se como um 

símbolo, com uma identidade própria e ao peregrinar pelo mundo, ela materializa o 

local de onde é originária, comportando a espiritualidade subjacente ao mesmo.  

Sobre esta prática importa recordar a posição de Silveira (2004) que referiu que 

quando o sagrado é transportado para um ambiente quotidiano, e intimamente ligado ao 

lazer sem perder a sua espiritualidade, garante-se a sua religiosidade e o seu poder. 
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Nesse sentido, e à luz da estratégia de comunicação que o Santuário desenvolve, a 

imagem peregrina garante a compreensão da sua missão junto de todos aqueles que 

assistem à sua peregrinação.  

A criação desta imagem, para além de se ter constituído como uma novidade em 

termos de divulgação do ideário católico, assumiu a condição peregrina de todos 

aqueles que na época enfrentavam convulsões sociais, políticas e militares. Uma 

condição que se tem prolongado até aos dias de hoje, junto de todos aqueles que se 

encontram deslocados das suas raízes territoriais e sociais devido a questões de 

emprego, guerras, perseguições políticas e religiosas. As próprias comunidades 

portuguesas da diáspora e da emigração fomentaram e ampliaram a dimensão de 

Fátima, com este local a tornar-se, a partir da segunda metade do século XX, um palco 

de proclamações sociais e eclesiásticas de amplitude geográfica mundial, reforçada 

pelas viagens da imagem peregrina (Ferreira, 2009). 

O Reitor do Santuário assume a importância da imagem peregrina ao “… tornar 

conhecida Fátima”, em termos internacionais e como “… um meio de atração de 

peregrinos a este lugar”. Esta assunção da função, do peso e da importância da imagem 

peregrina, por parte deste responsável, compreende a motivação das pessoas que se 

deslocam para assistir às suas peregrinações e, simultaneamente, a sua dimensão. É 

também neste sentido que esta imagem se pode consubstanciar num produto, ao 

comportar uma ideia que se materializa nas aparições e na mensagem de Fátima.  

Concluímos esta análise identificando a imagem peregrina como um ícone que 

introduziu uma nova estética religiosa, consolidando o fenómeno de Fátima, através da 

iconografia mariana, promovendo, consolidando e ampliando, em termos internacionais, 

a veneração à imagem de Nossa Senhora de Fátima que se encontra na Capelinha das 

Aparições.  
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3. Os primeiros cinco itinerários da imagem peregrina de Nossa Senhora de 

Fátima no mundo  

Os cinco primeiros itinerários da imagem peregrina foram registados em livros de 

formato de diário de viagem, por pessoas que integraram as comitivas das 

peregrinações. Acedemos e recorremos a estas fontes, com a autorização das 

autoridades do Santuário de Fátima, por serem as únicas que nos permitem aferir o 

impacto da imagem nas primeiras viagens. As referências apuradas permitem-nos 

compreender o impacto gerado e obter o motivo de terem surgido pedidos posteriores, 

que prolongaram a existência e a missão da imagem peregrina. A primeira viagem da 

imagem peregrina iniciou-se em Fátima, a 13 de maio de 1957, com destino a 

Maastricht, Holanda, para ir integrar o Congresso Internacional Mariano. Pela Europa 

que se erguia dos escombros da II Guerra Mundial, num movimento oposto ao das 

peregrinações tradicionais, de acordo com os relatos, a primeira viagem registou uma 

adesão e amplitude inesperada. Se o destino e percurso da primeira viagem se 

compreende pelo propósito específico que a originou, acreditamos que a segunda, 

ocorrida nos arquipélagos da Madeira, dos Açores e nas províncias ultramarinas, 

resultou da amplitude que a primeira viagem granjeou, levando a que as autoridades 

eclesiásticas a tivessem estendido aos territórios sob gestão do estado português. A 

terceira viagem voltou a iniciar-se no continente africano, percorrendo, novamente, 

territórios colonizados. Ainda assim, nesta terceira viagem, a imagem peregrina passou 

em países onde a religião predominante não era a católica. Nestes territórios há 

referências da existência de congregações religiosas e pequenas comunidades católicas 

que asseguraram a concretização da viagem, compreendendo-se e justificando-se, desta 

forma, a extensa lista de países que conduziram até à cidade do Cairo (Egipto). Na 

quarta viagem, que percorreu os territórios da Índia, Timor, Ceilão (Sri Lanka), 

Paquistão, Birmânia (Myanmar), Singapura, Malásia, Sião (Tailândia), Austrália e Ilhas 

do Pacífico, voltamos a encontrar países que possuíam histórico e presença portuguesa, 

assim como estruturas católicas que garantiram a concretização da peregrinação. A 

última viagem que analisámos, no Brasil, decorreu numa extensa ex-colónia portuguesa, 

com elevado número de comunidades e estruturas católicas. Da segunda à quinta 

viagem, para além de outros, a imagem visitou territórios nacionais, colónias e ex-

colónias portuguesas, passando num conjunto de países que os portugueses deram a 

conhecer ao mundo, nos séculos XV e XVI. É nesse sentido que se compreende a 
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presença de portugueses e da Igreja Católica na maioria destes territórios, justificando, 

assim, o périplo efetuado. Pelos registos, em diversos países, padres, bispos, membros 

de congregações católicas, representantes do poder civil, militar e político integraram 

itinerários, participaram em cerimónias e concretizaram momentos pré-definidos pelas 

autoridades religiosas. A dimensão granjeada nas cinco viagens originou o surgimento 

de novos pedidos, assegurando a continuidade da imagem ao longo das últimas sete 

décadas.     

 

3.1. Europa 
 

A primeira viagem ocorreu na Europa (figura 7). No dia 13 de maio de 1947, a 

imagem saiu da Cova de Iria, passando em Vila Nova de Ourém, Alvaiázere, Castelo 

Branco e Portalegre (Cunha, 1949). 

 

 

Figura 7 - 1.ª Viagem - Europa. Fonte: Cunha (1949)  
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Em Castelo de Vide, na fronteira com Espanha, foi relatada a presença de muitas 

pessoas, com o governador militar de Cáceres a desenrolar a bandeira de Espanha e a 

colocá-la aos pés da imagem. 

 Já em Espanha, em Cáceres, é referido ter sido o cônsul de Portugal a colocar a 

bandeira nacional nos pés da estátua, numa simbiose entre o poder político e o poder 

religioso dos dois países (Cunha, 1949).  

Segundo a autora, em Valladolid, Bilbau, San Sebastian e Burgos, os alcaides 

entregaram à imagem os seus bastões. É referido que as autoridades civis e militares 

transportaram a imagem até à ponte internacional da fronteira entre Espanha e França 

que se encontrava encerrada há vários anos (figura 8). Neste local foi descrita uma “… 

multidão”, com a presença dos bispos de Vitória e de Bayonne, o cônsul de Portugal, da 

Bélgica e autoridades francesas (Cunha, 1949, p. 30). 

 

 

Figura 8 - Autoridades acompanham imagem até à fronteira com França. Fonte: Ameal (p.150, 1955) 

 

Em Labenne, França, face ao pedido do bispo de Lourdes, “… retrocedendo 400 

quilómetros, a Virgem Peregrina foi a Lourdes”. Retomando a peregrinação é referido 

que a imagem atravessou “… aos ombros”, o restante percurso no território francês 

(Cunha, 1949, p. 36).  
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Segundo a autora, na fronteira entre a França e a Bélgica, o Bispo de Tournai recebeu 

a imagem peregrina tendo-se seguindo a visita a Beauraing onde foi lançada a primeira 

pedra de uma nova igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima.  

A 15 de outubro a imagem regressou a França, para ser recebida em Notre-Dame, 

pelo Cardeal Arcebispo de Paris. Regressou à Bélgica, passando por Bruxelas e à 

Catedral de Santa Gúdula. Neste país, à data, estavam a ser construídas quatro igrejas 

paroquiais sob a invocação de Nossa Senhora de Fátima.  

Acompanhada pelo bispo de Liège é referido ter chegado à fronteira holandesa, de 

onde foi levada para a Catedral de Maastricht e de seguida para o Congresso 

Internacional Mariano. Na partida da Holanda todos lembravam com saudade “… la 

Dame Blanche” referindo que, “… brevemente iremos a Portugal pagar-lhe a visita” 

(Cunha, 1949, p. 54).  

A imagem passou ainda no Luxemburgo onde o Burgomestre a saudou em nome dos 

habitantes do Grão-Ducado, sendo referida ainda a existência da construção de uma 

igreja em Harlange, sob a invocação de Nossa Senhora de Fátima.  

A 29 de fevereiro de 1948 a imagem peregrina chegou de barco ao Porto de Leixões 

sendo recebida por inúmeras pessoas e na presença do Presidente da Câmara de 

Matosinhos. Dali seguiu para o Porto, em cortejo, com a cavalaria da Guarda Nacional 

Republicana (GNR). Junto à Câmara Municipal do Porto o seu presidente entregou, à 

imagem, as chaves da cidade, perante diversas autoridades institucionais e religiosas. 

No dia 4 de março a imagem chegou a Fátima, terminando a sua peregrinação.   

A primeira viagem da imagem peregrina na Europa teve como propósito atravessar 

alguns países e estar presente num congresso religioso. Com a peregrinação a constituir-

se somente com um padre belga e diversos membros da Ação Católica Portuguesa, sem 

mais nenhuma autoridade religiosa portuguesa, julgamos que, inicialmente, a Igreja 

Católica não depositou grande expectativa nesta iniciativa. Ainda que na planificação do 

percurso se tenha assegurado a presença de diversos membros da hierarquia católica, 

nos respetivos países, o pedido do Cardeal de Paris para que a imagem fosse a Notre-

Dame, quando esta já se encontrava na Bélgica, evidencia, na nossa análise, o 

desconhecimento ou a parca informação desta iniciativa, por parte da estrutura católica 

europeia. Julgamos que o pedido para regressar a França, resultou das repercussões que 

a peregrinação originou nas localidades francesas, tendo gerado interesses inesperados. 
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Ainda que se tenha registada a participação de presidentes de câmara, governadores, 

embaixadores, cônsules e diversas as ofertas à imagem, ao ser referido neste primeiro 

livro “admiração” e “grandiosidade”, ilustra que a própria comitiva não contava assistir 

a tais acontecimentos. Estando conscientes de que Espanha tinha atravessado uma 

guerra civil e que a restante Europa saía da II Guerra Mundial, a existência de uma 

imagem portadora de uma mensagem de paz, levou a que esta iniciativa tivesse 

extrapolado a componente religiosa, configurando-se, inclusive, como um símbolo de 

esperança para muitas pessoas. É desta forma que podemos afirmar que esta 

peregrinação superou a dimensão católica, afirmando-se na vertente espiritual. Dos 

relatos que a autora regista, retemos o momento em que a imagem saía da Holanda e em 

que é manifestado o desejo, por parte de algumas pessoas, de se deslocarem a Fátima 

para irem visitar a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A revelação desta vontade 

reflete, para além do fator religioso, que, indissociavelmente, lhe está subjacente, o 

estabelecimento da ligação entre a imagem peregrina e as pessoas que presenciaram a 

sua presença. Acreditamos que esta referência também permitiu aos responsáveis 

eclesiásticos conhecer a importância da imagem peregrina para Fátima.  

 

 

3.2. Madeira, Açores, África Portuguesa 

Na segunda viagem a imagem saiu de Portugal em direção à Madeira onde chegou 

no dia 7 de abril de 1948 (figura 9). Seguiram-se passagens nos Açores, em Cabo 

Verde, na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique (Demouritiez & Cunha, 1950). 
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Figura 9 - 2.ª Viagem – Madeira, Açores, África Portuguesa. Fonte: Demouritiez & Cunha (1950) 

 

É relatado que o Presidente da Câmara do Funchal entregou à imagem as chaves da 

cidade. Na procissão a imagem passou pelos ombros do governador militar, bombeiros 

e escuteiros (figura 10). 



 

101 

 

 

Figura 10 - Autoridades acompanham imagem até à Sé do Funchal. Fonte: Ameal (p. 171, 1955) 

 

De acordo com o relato, nos Açores, a peregrinação visitou a cidade de Ponta 

Delgada, tendo rumado, de seguida, para as ilhas de São Vicente e Sal (Cabo Verde). 

Destas dirigiu-se para a Guiné tendo passado, na Guiné-Bissau, Bolama, Mansoa, Bula 

e Có, na presença de autoridades civis e militares. Após este périplo a peregrinação 

regressou a Lisboa.  

A 12 de junho a peregrinação foi retomada a bordo de um avião da Força Aérea 

Portuguesa em direção às ilhas dos Açores. Em Angra do Heroísmo a imagem foi 

tomada aos ombros das autoridades, com o presidente da câmara a entregar-lhe as 

chaves da cidade. O Diário Insular relatou que “Nunca vimos a cidade num movimento 

tão unânime de consagração” (Demouritiez & Cunha, 1950, p. 33). Seguiram-se as ilhas 

Graciosa e Ponta Delgada, com a presença dos Duques de Bragança a assistirem às 

cerimónias da varanda do hospital. A peregrinação passou ainda nas ilhas de Santa 

Maria, São Jorge, Pico, Faial, Horta e Corvo. Na ilha do Corvo as chaves da ilha foram 

entregues à imagem. Também na ilha das Flores as autoridades ofereceram um rosário 

feito de marfim de baleia. Na chegada ao campo das Lajes (Ilha Terceira), os autores do 

relato compararam-no ao recinto do Santuário de Fátima, pelo elevado número de 

pessoas presentes. Na manhã de 8 de julho a peregrinação partiu dos Açores em direção 

à Madeira.  
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Na cidade do Funchal (Madeira) foi lançada a “… primeira pedra (trazida de 

Fátima)” para uma nova igreja (Demouritiez & Cunha, 1950, p. 39). Desta cidade 

rumou para a ilha de São Tomé e dali para Angola.  

Em Luanda (Angola), a 30 de julho de 1948, celebrou-se uma missa no estádio da 

cidade, com todas as autoridades religiosas, civis e militares. Após uma passagem por 

Cabinda a peregrinação foi a S. Salvador do Congo (Zaire) onde assistiu à inauguração 

de um campo de aviação, com a presença de D. Pedro VII, Rei do Congo. De regresso a 

Angola a peregrinação passou por Malange, Luanda e Porto Amboim onde o 

administrador entregou as chaves da localidade à imagem. Seguiu-se Gabela e Nova 

Lisboa (Huambo), com a inauguração da Avenida da Imaculada Conceição. No 

Bailundo é referido ter sido inaugurada a capela das Irmãs de São José de Cluny, sob a 

invocação de Nossa Senhora de Fátima. A 18 de agosto, em Nova Lisboa (Huambo) a 

imagem passou pela Rádio Clube do Huambo onde foi contada a história da 

peregrinação. Em Sá da Bandeira (Lubamgo) as autoridades tomaram o andor aos 

ombros, passando em Huíla e Vila Pereira de Eça (Ondjiva). Em Moçâmedes (Namibe), 

na missa campal ocorrida no estádio, o intendente colocou nas mãos da imagem um 

coração de oiro com as armas da cidade.  

Seguiu-se a visita a Moçambique. Em Lourenço Marques (Maputo), o cardeal-

arcebispo entregou um rosário de oiro feito com ofertas dos seus habitantes. Na 

Namaacha a peregrinação passou pela igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima 

(presentemente, esta igreja assume-se como o principal centro de peregrinação mariana 

de Moçambique). A imagem chegou à cidade da Beira escoltada por aviões militares, 

com o presidente da câmara a entrar à imagem peregrina as chaves da cidade, enquanto 

que de um navio americano, ancorado no porto foi lançado fogo-de-artifício 

(Demouritiez & Cunha, 1950). Segundo os autores, na missão de Coloane, perante a 

falta de luz, foram colocadas colocaram diversas camionetas com o motor a trabalhar, à 

volta da igreja, para iluminar a imagem peregrina. No Alto Molocué foi inaugurada a 

igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima e em Nampula, o bispo e o presidente da 

câmara entregaram as chaves da cidade à imagem. Os autores referem que na ilha de 

Moçambique, após um cortejo marítimo, o presidente da câmara depôs aos pés da 

imagem as chaves da ilha. Solicitando que a cerimónia parasse, o presidente da 

comunidade Ismailia, leu uma mensagem expondo “… as mais sinceras homenagens à 

Venerada Imagem, que da Cova da Iria se desloca pelo mundo inteiro, e que, neste 
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momento histórico, nos dá a grande honra e privilégio de vir até nós. Nossa Senhora da 

Fátima abençoe a nossa Cidade. Nossa Senhora da Fátima abençoe toda a humanidade e 

que esta trilhe o caminho da paz, fraternidade humana e elevação espiritual”. No fim 

colocou aos pés da imagem um cofre artístico com duas pulseiras de ouro trabalhado 

(Demouritiez & Cunha, 1950, p. 98). O Presidente da Seita Sunni, associou-se ao 

momento lendo o seguinte texto: “A Associação Muçulmana associa-se a estas 

homenagens e presta a sua mais sincera homenagem. Como prova da nossa fé e respeito 

por todas as religiões, permita Nossa Senhora da Fátima que Lhe ofereçamos este 

colar”. Aos ombros de dois muçulmanos, este presidente colocou ao pescoço da 

imagem um colar de ouro com pedras preciosas (Demouritiez & Cunha, 1950, p. 99). 

No Lumbo foi inaugurada a estação do aeródromo tendo concluído o dia numa 

conferência sobre a viagem.  

De acordo com o relato, nesta viagem, para além da componente religiosa, a imagem 

peregrina inaugurou igrejas, avenidas e aeródromos, recebeu distinções institucionais e 

municipais (ao invés do que ocorreu na primeira viagem em que só foi relatada uma 

oferta). O uso de um avião da Força Aérea Portuguesa para transportar a imagem para 

os Açores, a referência da presença dos Duques de Bragança e as ofertas de peças em 

ouro, elaboradas especificamente para a imagem peregrina, evidenciam a existência de 

um itinerário pré-definido, por parte dos responsáveis religiosos e políticos. A 

inauguração de um campo de aviação, a passagem pela Rádio Clube de Huambo e a 

presença e participação de outras comunidades religiosas, reforça a convicção de que 

esta segunda viagem já evidencia a relevância da imagem peregrina para a Igreja 

Católica. Pelo exposto, acreditamos que esta viagem foi devidamente preparada e 

executada pela estrutura eclesiástica nacional, explicando a própria disponibilização de 

navios, paquetes, barcos, comboios e aviões. Por outro lado, se na primeira viagem a 

imagem passou nas catedrais de Burgos (Espanha), Notre Dame (França) e Santa 

Gúdula (Bélgica), na segunda, entrando em igrejas rústicas e na simplicidade das 

palhotas africanas, a estrutura católica comprovou que a imagem peregrina se desloca 

junto de todos os Homens na terra, conforme é definido na pastoral. Apresentando-se 

com uma mensagem transversal, compreensível junto de todos os públicos, os autores 

explicam que a dimensão milagrosa desta segunda peregrinação, não ocorreu pela cura 

de um paralítico ou de um surdo, mas pela forma como a imagem peregrina foi recebida 

e tratada por pessoas de diferentes confissões religiosas.  
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3.3. África – do Cabo ao Cairo 

Na terceira viagem a imagem peregrina visitou algumas cidades espanholas, São 

Tomé, Angola, África do Sul, Zimbabwe, Zâmbia, Quénia, Uganda, Etiópia, Eritreia e 

Egipto (figura 11). A 10 de julho de 1948, num avião dos Transportes Aéreos 

Portugueses (TAP), a imagem peregrina foi a Sevilha e a Ceuta com a presença do 

governador militar de Marrocos e autoridades espanholas. Em Melila é relatado “… o 

amor com que os muçulmanos recebem Nossa Senhora, até por ser um nome que tanto 

lhes agrada” (Cunha & Demouritiez, 1953, p. 9). 

 

 

Figura 11 - 3.ª Viagem – África – Do Cabo ao Cairo. Fonte: Cunha & Demouritiez (1953) 

 

Regressou a Portugal, tendo partido, no dia 20 de julho de 1948, para Angola a bordo 

do paquete Império. Deste país rumou para São Tomé, seguindo-se a África do Sul. Na 
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capital, Johannesburg, encontrava-se o cardeal arcebispo de Lourenço Marques 

(Maputo), os bispos de Johannesburg, Pretória e de Durban, assim como o presidente da 

câmara. Em Benoni o arcebispo inaugurou a primeira igreja da África do Sul dedicada a 

Nossa Senhora de Fátima, construída a expensas dos portugueses que trabalhavam nesse 

país (Cunha & Demouritiez, 1953). O bispo de Mariannhill recebeu a imagem e levou-a 

até à catedral de Durban que, estando repleta, originou a deslocação da cerimónia para o 

Estádio Nacional (figura 12). Segundo os autores, este facto foi relatado pelo jornal 

Natal Daily News: “… durante a noite de 27 de novembro, teve lugar em Durban uma 

impressionante cerimónia religiosa, não dentro de uma igreja, mas ao ar livre, em pleno 

Estádio de Kingmead” (Cunha & Demouritiez, 1953, p. 19). 

 

 

Figura 12 - Peregrinação em Mariannhill. Fonte: Ameal (p. 203, 1955) 

 

Em Holy Cross, a imagem chegou à Missão de Nossa Senhora de Fátima, dirigida 

por padres beneditinos alemães que compuseram a primeira missão do mundo 

consagrada a este ícone religioso. Os autores relatam que em Qumbu, “… quando a 

procissão passou diante da catedral anglicana, as portas abriram-se e numerosos 

protestantes assistiram, à passagem da Senhora” (Cunha & Demouritiez, 1953, p. 28). A 

31 de Dezembro de 1948, chegada à Cidade do Cabo, a imagem visitou várias 

instituições e a diocese foi consagrada ao Coração Imaculado de Maria.  

Segundo os autores, em Salisburgo, capital da Rodésia do Sul (Zimbabwe), inúmeras 

pessoas assistiram à consagração da diocese ao Coração Imaculado de Maria, enquanto 

que na Rodésia do Norte (Zâmbia), a imagem percorreu mais de 1.300 km para visitar 
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várias missões. Nas minas de cobre de Nkana-Kitwe foi referida a presença dos 

responsáveis das minas e de milhares de pessoas que integraram a procissão. Em 

Mufulira, é descrito que os “… protestantes pedem para entrar na igreja católica para 

verem a beijarem a imagem peregrina” (Cunha & Demouritiez, 1953, p. 46).  

A imagem partiu de avião para o Quénia. Em Nairobi “… os goeses que em grande 

número habitam o Quénia, mandaram imprimir programas, que distribuem pela cidade”. 

A cidade de Nairobi foi consagrada ao Coração Imaculado de Maria e o presidente da 

câmara ofereceu um manto bordado a ouro à imagem. Nestes momentos “… 

maometanos e hindus vêm em grande número saudar a Senhora” (Cunha & 

Demouritiez, 1953, p. 48). Na igreja de Mombaça encontravam-se “… católicos, 

muçulmanos, budistas, hindus”. Um “…não católico” escreveu uma crónica para o 

jornal The Sunday Post de Nairobi, com data de 10 de abril de 1949: “Não sou católico, 

mas assisti a quase todas as cerimónias que se desenrolaram por ocasião da visita de 

Nossa Senhora de Fátima, e fiquei imensamente impressionado com as enormes 

multidões que a seguiam” (Cunha & Demouritiez, 1953, p. 50). Para os autores dos 

relatos o que mais os impressionou foi “… a mistura de raças em todas as cerimónias: 

europeus, goeses, africanos, habitantes das Ilhas Seychelles e das Maurícias” (Cunha & 

Demouritiez, 1953, p. 51). No Quénia, a peregrinação passou em Kisumu, Yala, Lwalk, 

Sega, Nangina, Eldoret, Kacamega, Kericho, Kisii e em diversas missões.  

Na Tanzânia, em Zambizar, é referido ter estado o sultão e a mulher a assistir à 

passagem da procissão. Em Dar-es-Salaam é destacada a presença de goeses, com a 

chegada a esta localidade de um avião oriundo da cidade de Tanga, para que a imagem 

peregrina a fosse visitar. Seguiram-se visitas a missões da encosta do Kilimanjaro.  

Na Etiópia, a 14 de junho de 1949, o enviado da Santa Fé desaconselhou a passagem 

da peregrinação neste território tendo em conta os graves distúrbios que ocorriam no 

país. Todavia, a mesma avançou. Chegando ao aeroporto de Adis-Abeba, que se 

encontrava “… repleto de gente”, o cortejo seguiu para a cidade, cruzando-se, no 

caminho, com o carro do primeiro-ministro, com este a sair e a saudar a imagem (Cunha 

& Demouritiez, 1953, p. 64). No dia seguinte a comitiva da peregrinação foi recebida 

pelo imperador etíope. No palácio foi-lhe relatada a história das aparições e referida a 

mensagem de paz que esta comportava. Este disse: “… agradeço, reconhecido, terem 

trazido até cá Nossa Senhora de Fátima. A Etiópia precisa de Paz”. É descrito que o 
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imperador enviou uma medalha de ouro dentro de um estojo e um cheque que serviu 

para pagar as despesas da comitiva na Etiópia e na Eritreia (Cunha & Demouritiez, 

1953, p. 65). Na missa solene, ocorrida neste país, dois ministros representaram o 

governo. Nessa noite, a Rádio Nacional Etíope contou a história da peregrinação. À 

partida, no aeroporto, a caminho da Eritreia, foi oferecida à imagem um coração de ouro 

a simbolizar “… o coração da Etiópia” (Cunha & Demouritiez, 1953, p. 69).  

Na Eritreia, no aeroporto de Assamara uma “… multidão imensa invadiu o campo”. 

Seguiu-se uma procissão que atravessou a cidade com o vigário Apostólico de 

Assamara, a referir: “É coisa nunca vista esta falange cerrada de homens e mulheres 

jovens e crianças, de todos os estados e condições, de todas as raças e religiões”. A 

grandiosidade destas cerimónias mereceu destaque na Rádio Vaticano, sendo referidas 

como conquistas da peregrinação pelo mundo (Cunha & Demouritiez, 1953, p. 73).  

Chegada ao Egito, no Cairo, “… católicos e maometanos correm para ver a imagem 

peregrina”. Os autores referem que os jornais do Cairo noticiaram a peregrinação na 

capital do mundo muçulmano. Foi descrita a presença do ministro dos negócios 

estrangeiros no momento em que a imagem recebeu uma coroa, assim como outros bens 

e valores que foram entregues às autoridades (Cunha & Demouritiez, 1953, p. 75-76).  

Na Líbia, a peregrinação passou por Alemain, Tobruc, Tripoli, Oliveti, Zavia, 

Bianchi, Giordanni e Micca.  

De acordo com o relato, nesta terceira viagem, destacamos a saída da imagem de 

Lisboa, para Angola, a bordo do Paquete Império, na sua viagem inaugural. Este facto 

evidencia a existência de cooperação entre o poder político e o poder religioso. Para 

além dos territórios que se encontravam sob o domínio português, nesta quarta viagem, 

a generalidade do itinerário contemplou países onde a maioria da população não era 

católica. Pela leitura e interpretação dos relatos, compreendemos a importância da 

criação, na África do Sul, da primeira missão do mundo dedicada a N. ª Sr.ª de Fátima, 

para além da presença de membros de governos, um primeiro-ministro, um sultão e um 

imperador, evidenciando o poder da estrutura católica junto da organização política. Os 

destaques na imprensa e rádio e os relatos na rádio do Vaticano sobre a peregrinação em 

territórios onde a Igreja Católica não possuía estrutura e influência, foram percebidos 

como conquistas da imagem peregrina. A própria referência ao “enviado da santa Fé”, 

aquando da chegada ao Quénia, comprova que estas viagens estavam a ser 
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acompanhadas por membros da estrutura eclesiástica de Roma, justificando os países 

escolhidos, a existência dos recursos subjacentes à peregrinação, as repetidas ofertas em 

ouro e as frequentes consagrações territórios ao Coração Imaculado de Maria. Nesta 

viagem, a constante alusão à presença de pessoas de diversas condições sociais e 

religiosas ganha dimensão acrescida ao ocorrer em países muçulmanos.  

 

3.4. Ásia, Pacífico e Oceânia 

A 4.ª viagem iniciou-se com os membros da peregrinação a serem recebidos pelo 

Papa Pio XII, tendo rumado para a Índia, no dia 26 de novembro de 1949 (figura 13). 

Para além deste país a viagem passou em Timor, Ceilão (Sri Lanka), Paquistão, 

Birmânia (Myanmar), Singapura, Malásia, Sião (Tailândia), Austrália e ilhas do 

Pacífico. 

 

 

Figura 13 - 4.ª Viagem – Ásia Pacífico e Oceânia. Fonte: Cunha (1962) 
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No aeroporto Faruk “… registaram-se atropelos”, quando o avião aterrou com 

soldados e polícias, misturados com uma multidão (Cunha, 1962, p. 13). Depois de ter 

passado pela igreja de São Francisco Xavier a imagem seguiu para Goa a bordo do 

navio Ratnaciri, onde chegou no dia 29 de novembro de 1949. No andor, “… pegaram, 

indistintamente, católicos, muçulmanos, hindus”, tendo a peregrinação seguido para 

Mapuça. Seguiu-se Diu e Rajkot, com a assembleia legislativa a receber a imagem e o 

seu presidente a dirigir-lhe uma saudação (Cunha, 1962, p. 15). A peregrinação 

regressou a Bombaim, rumando de seguida para Damão (Índia), com o governador a 

oferecer-lhe um colar oriental. De Damão, a peregrinação visitou Díli (Timor), a Ilha de 

Ataúro e o enclave do Oecússi.  

Em Ainaro, Ceilão (Sri Lanka), foi inaugurada uma pequena capela com uma 

imagem de Nossa Senhora de Fátima, eternizando a visita (figura 14), sendo referido 

ainda que em Atsabé a rainha ofereceu um terço de ouro à imagem. Quando a 

peregrinação se encontrava em Soibada, e ao terminar o Ano Santo, a 13 de outubro de 

1951, o Papa Pio XII referiu-se aos não católicos que, pelo mundo, prestavam 

homenagens à imagem peregrina. 

 

 

Figura 14 - Crianças e jovens em Sião. Fonte: Ameal (p. 280, 1955) 

 

Regressando à Índia, em Castle-Rokf a polícia não conseguiu evitar as “… pessoas 

que invadiram o comboio, para ver, tocar, beijar, a imagem peregrina” (Cunha, 1962, p. 
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45). Em Mangalore, repetiram-se as ofertas de terços e rosários de prata e ouro. 

Chegada a Cochim, a peregrinação foi recebida por um elefante “… ajaezado com 

púrpura e oiro, enviado pelo templo hindu”. (Cunha, 1962, p. 60). Em Tuticurimo o 

presidente da localidade agradeceu a presença da imagem, num momento de “… 

confusão e guerra”. (Cunha, 1962, p. 76).  

Na capital do Sri Lanka, o governador, de religião budista, colocou um ramo de 

flores aos pés da imagem e cedeu dois automóveis oficiais para a peregrinação na ilha.  

Em Banguecoque (Tailândia) foi autorizada a procissão, após este tipo de 

manifestações estarem proibidas há largos anos (Cunha, 1962). 

Seguiu-se a Birmânia (Myanmar) onde bispos, ministros e inúmeras pessoas 

receberam a peregrinação, tendo sido disponibilizados todos os meios de transporte de 

Rangoon para acompanhar a visita da imagem ao local onde foi construída a igreja sob 

invocação de Nossa Senhora de Fátima (Cunha, 1962, p. 98). 

No Paquistão, a imagem visitou as localidades de Daca, Chitagong e Carachi. Em 

Singapura “… católicos, muçulmanos, budistas, confucionistas, hindus, protestantes, 

pagãos” aguardavam a imagem (Cunha, 1962, p. 119). 

Ao chegar à Austrália, país essencialmente protestante, com o barco a atracar no 

porto de Fremantle, foi noticiado: “Hora de graça para a Austrália” e “Visita da Virgem 

de Fátima à Austrália” (Cunha, 1962, p. 123). A peregrinação esteve na Catedral de 

Melbourne, tendo-se seguido a visita a Wangarrata e a Wagga-Wagga, onde ocorreu a 

primeira procissão neste continente. 

Da Austrália a peregrinação passou para a Ilha das Flores (Timor indonésio) e por 

Lela (ilha do Pacífico), onde se erguia um santuário dedicado a Nossa Senhora de 

Fátima construído pelos missionários. Em Larantoega (Pacífico) o rei colocou aos pés 

da imagem o seu bastão e a coroa. Na Samoa Americana o governador da ilha, 

protestante, convidou os representantes de todas as religiões e membros do governo a 

estarem presentes à chegada da imagem, fazendo uma proclamação oficial. 

De acordo com o relato, nesta quarta viagem, destacamos o início da peregrinação 

em Roma, após uma reunião entre os membros da comitiva e o Papa Pio XII. Pela 

primeira vez, a imagem não saiu diretamente de Portugal, reforçando a convicção que 

temos afirmado relativamente à participação da Igreja Católica na organização destas 
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viagens. Para além das ofertas em ouro e das presenças de diversas autoridades ao longo 

desta jornada, na quarta viagem destacamos a entrada da imagem peregrina no 

continente australiano, a concessão da autorização para a realização de uma procissão 

em Banguecoque e o envio de um elefante por parte de um templo hindu. A chegada à 

Austrália, tal como a presença em outros países protestantes, representou uma conquista 

da Igreja Católica neste território e um reforço das comunidades católicas deste 

continente. A autorização de realização de uma procissão em Banguecoque, à data 

(1951), representou o reconhecimento da importância da imagem peregrina e de tudo o 

que esta simbolizava. Através destes três exemplos, compreende-se a referência que o 

Papa Pio XII efetuou, relativamente aos “não católicos” que, pelo mundo, prestavam 

homenagens à imagem peregrina. A citação do mais alto signatário da hierarquia 

católica ilustra o conhecimento de como a mesma decorria, concedendo-lhe um 

destaque e uma relevância mundial. O próprio périplo dos países visitados confirmou a 

amplitude mundial da imagem peregrina, ancorada na sua mensagem de paz e com o 

apoio da estrutura católica de Roma. 

 

 

3.5. Brasil  

De acordo com Carvalho (1994) a 5.ª peregrinação decorreu somente no Brasil. Com 

início no Recife (figura 15), a 12 de junho de 1952, a peregrinação visitou diversas 

instituições, seguindo para a Baía.  
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Figura 15 - 5.ª Viagem – Brasil. Fonte: Carvalho (1994) 

 

 A autora refere que durante catorze dias a imagem percorreu a Arquidiocese de São 

Salvador da Baía. Na catedral, o governo do estado consagrou o Estado ao Coração 

Imaculado de Maria. Multiplicaram-se as dádivas de anéis, pulseiras, colares, brincos e 

coroas. No Fórum Rui Barbosa, os desembargadores, vestidos com as suas togas e com 

a imagem sobre a mesa do tribunal, numa sessão solene, aprovaram a proposta de erguer 

um monumento na Baía, para perpetuar esta visita.   

No Sertão, em Cruzeiro do Sol, na presença de autoridades civis, militares e 

religiosas, o prefeito entregou à imagem um coração de ouro e a chave da cidade.  

Em Aracaju foi inaugurada uma rua e o governador consagrou o estado ao Coração 

Imaculado de Maria. 
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O relato refere que em Maceió, o governador entregou a chave da cidade e no Recife, 

o governador do estado concedeu feriado oficial, no dia da peregrinação. Segundo a 

autora, na Arquidiocese de João Pessoa a imagem foi levada para a assembleia 

legislativa, tendo recebido dos deputados um terço em ouro. De seguida foi levada para 

o tribunal, onde foi efetuada a consagração do Estado ao Coração Imaculado de Maria 

(Carvalho, 1994). De acordo com o relato, no Ceará foi lançada a primeira pedra para 

um templo dedicado a Nossa Senhora de Fátima, tendo sido lida e assinada a ata que foi 

depositada nos alicerces, por todas as autoridades civis e religiosas.  

É descrito que na Diocese de Bragança, em Campinas, foi criada a Paróquia de 

Nossa Senhora de Fátima. Em Piracicaba, as chaves da cidade foram colocadas aos pés 

da imagem e em Jaboticabal foi inaugurada a Rua de Nossa Senhora de Fátima. Na 

procissão, ocorrida em Fortaleza, a imagem caiu do carro-andor, mutilando o rosto. Os 

programas foram todos cancelados, com a imagem a regressar a Portugal para ser 

reparada (Carvalho, 1994).  

A 7 de janeiro de 1953 a peregrinação regressou ao Brasil, tendo sido recebida em 

São Paulo (figura 16) com todas as autoridades presentes, seguindo para Santo Amaro, 

onde foi lançada a primeira pedra para a igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Ao 

passar pela Diocese de Arassual, soube-se que o governo tinha decretado feriado oficial 

no dia 13 de maio (dia da chegada da imagem).  

 

Figura 16 – Bebedouro, São Paulo. Fonte: Ameal (p. 235, 1955) 
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No Rio de Janeiro "Uma nação inteira está ali presente representada pela Igreja, pelo 

Governo, Corpo Diplomático, Exército, Marinha, Dragões da Independência e milhares 

de pessoas" (Carvalho, 1994, p. 67). Num coche, copiado ao do imperador D. Pedro, a 

imagem “… atravessa um mar de gente”, entrando no estádio do Maracanã onde, de 

acordo com a autora, se encontravam autoridades religiosas, civis e militares, 

embaixadores e o cônsul de Portugal, tendo sido benzida a primeira pedra de uma nova 

igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima (Carvalho, 1994, p. 69). 

É mencionado que em Guaratiná se iniciou uma procissão para o Santuário de Nossa 

Senhora da Aparecida, tendo sido colocado aos pés da imagem um coração de ouro, 

cravejado de pedras preciosas. Na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no Rio de 

Janeiro, a imagem peregrina percorreu várias paróquias até chegar à câmara dos 

deputados. Neste trajeto a imagem foi saudada pelo Presidente da República que assistia 

à sua passagem do palácio presidencial. Carvalho (1994) relata que na Beneficência 

Portuguesa foram visitadas as enfermarias tendo sido atribuída à imagem, a medalha de 

filantropia, pelas mãos da embaixatriz e do embaixador de Portugal, tendo-se seguido 

uma cerimónia solene na câmara dos vereadores.  

Em Belo Horizonte, o arcebispo renovou o Ato de Consagração ao Imaculado 

Coração de Maria. A imagem foi recebida com honras de chefe de estado no tribunal, na 

câmara dos deputados e na câmara dos vereadores. Nesta cidade, no ofertório do 

pontifical celebrado na Praça da Liberdade, a imagem foi presenteada com uma rosa em 

ouro feita com ofertas dos habitantes da cidade.  

Na diocese de Botucatu, lançaram a primeira pedra de um templo a erguer em sua 

homenagem, atribuíram o seu nome a uma rua e inauguraram a Praça de Portugal. 

Depois de serem entregues as chaves da cidade, o perfeito concedeu feriado a todos os 

munícipes (Carvalho, 1994, p. 77).  

A autora destaca que na capital do Paraná registou a presença de chineses, polacos, 

húngaros, ucranianos e lituanos. Seguiu-se a visita a Caxias do Sul, onde o Cônsul de 

Portugal recebeu a imagem juntamente com as autoridades brasileiras.  

Na diocese de Cruz Alta encontrava-se em construção um monumento dedicado a 

Nossa Senhora de Fátima. Já no Estado do Paraná “…todas as paróquias da diocese 

marcaram presença com o seu prefeito”, tendo sido atribuído o nome de Rua Nossa 

Senhora de Fátima a uma das artérias da cidade, e benzida e lançada a primeira pedra 
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para a construção de um santuário sobre a sua invocação. (Carvalho, 1994, p. 85). Em 

Ponta Grossa e União da Vitória, os prefeitos entregaram, simultaneamente, as chaves 

da cidade, com o pároco a oferecer o coração das duas cidades. Seguiu-se a inauguração 

de um campo de aviação, com a decisão de atribuir à avenida que saía desse mesmo 

campo, o nome de Nossa Senhora de Fátima (Carvalho, 1994, p. 88). A peregrinação 

terminou em Fortaleza, após um périplo de 18 meses, neste país. 

Esta quinta viagem ocorreu num território com influência portuguesa, tendo 

merecido, face à sua dimensão, a relevância concedida pelos 18 meses que durou a 

mesma. Um destaque que foi retribuído pelas autoridades locais com a ocorrência de 

diversas cerimónias em tribunais, autarquias, estruturas legislativas e de governo 

regional, concessão de feriados e honras idênticas às de um chefe de estado. A 

inauguração da Praça Portugal é um dos exemplos que ilustra a ligação política e 

religiosa desta peregrinação. A organização desta quinta viagem, seis anos depois da 

primeira ocorrida na Europa, ilustra a existência de uma estratégia devidamente 

concertada em torno da imagem peregrina, pelas conquistas que ocorreram em cada 

nova cidade e país visitado. Ao ir ao encontro das pessoas, ao invés de serem as pessoas 

a visitarem o símbolo religioso, a imagem peregrina abriu novos caminhos, rasgou 

fronteiras, consolidando a sua própria imagem e uma nova identidade que foi sendo 

disseminada através de outras viagens que posteriormente desenvolveu pelo mundo.  

 

3.6. Da imagem peregrina original à sua reprodução 

Registámos e destacámos as primeiras cinco viagens da imagem pelos impactos 

sociais, políticos e espirituais que as mesmas originaram, ao ultrapassarem as fronteiras 

do catolicismo. Através dos relatos, compreendemos a concretização da missão da 

imagem peregrina e aferimos as reações e repercussões geradas, que despoletaram 

pedidos de novas visitas a estes e a outros países, nos vários continentes. Estas viagens 

abriram caminhos, reabriram fronteiras, deram a conhecer a própria imagem, a história 

subjacente à sua existência e ao local de onde era originária. Como já referimos o Reitor 

do Santuário afirmou, inclusivamente, que esta apareceu “… como o primeiro grande 

cartão-de-visita de Fátima extrafronteira portuguesa”, gerando elevado impacto na 

difusão de Fátima. À medida que cada viagem terminava, os autores dos livros 

registaram o surgimento de pedidos para que a imagem visitasse outros países. Visitas 
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que concretizou nos anos subsequentes, para além de outras viagens que efetuou em 

território nacional. De acordo com Cristino (2009), a primeira imagem peregrina esteve 

em permanente circulação durante 53 anos. Entre o dia 13 de maio de 1947, até maio de 

2000, para além de Portugal continental, da Madeira e dos Açores, só esta imagem 

visitou pelo menos uma vez, sessenta e oito países, em todos os continentes. Em maio 

de 2000, data em que as autoridades do Santuário suspenderam as suas saídas, a 

imagem foi colocada na exposição “Fátima Luz e Paz”. A 8 de Dezembro de 2003, a 

imagem foi entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Voltou a 

sair no dia 18 de outubro de 2003, para a celebração dos 25 anos de pontificado de João 

Paulo II. A última saída ocorreu em 2015, num périplo por todas as dioceses 

portuguesas no âmbito da preparação das comemorações do Centenário das Aparições, e 

que terminou em maio de 2016.  

 

Figura 17 – Visitas oficiais da primeira imagem peregrina. Fonte: Serviço de Estudos e Difusão do 

Santuário de Fátima (2019) 
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Com o acumular de novos pedidos, oriundos de vários pontos do mundo, e sem 

capacidade de resposta, as autoridades do Santuário sentiram a necessidade de criar 

réplicas a partir da imagem peregrina original. Réplicas que colocaram em circulação 

atingindo em 2015 um total de doze imagens (tabela 11). 

 

Tabela 11 – Data de inicio de circulação das imagens peregrinas. Fonte: Serviço de Estudos e Difusão do 

Santuário de Fátima 

 

A realização deste estudo levou a que as autoridades do Santuário de Fátima 

tivessem efetuado o levantamento da informação relativa ao momento em que as 

diversas imagens foram colocadas em peregrinação (anexo 7). Nessa pesquisa 

verificamos que não se conseguiu apurar o ano em que foi colocada a circular a segunda 

imagem peregrina. Sabe-se, somente, que a imagem partiu para o Brasil e que só 

regressou a Portugal em 1978. A terceira e quarta que surgiram em 1988, podem ter 

resultado das comemorações dos 70 anos das “aparições”, celebradas em 1987. A quinta 

imagem é colocada a circular um ano antes do octogésimo aniversário das aparições, o 

que ilustra um propósito objetivo antes de mais um importante aniversário. Analisando 

as restantes imagens (tabela 7), constatamos que em 2006, nas vésperas do nonagésimo 

aniversário das aparições e da inauguração da Igreja da Santíssima Trindade (2007), as 

autoridades do Santuário colocaram em circulação mais três imagens. Desde 1947 e até 

ao ano de 2015, o ano de 2006 foi aquele em que mais imagens foram colocadas em 

peregrinação. Estas três imagens representam ¼ das imagens totais que presentemente 

Imagem n.º Data de início da circulação 

Imagem n.º 1 maio 1947 

Imagem n.º 2 Ano incerto. Partiu para o Brasil e só regressou a Portugal em 1978 

Imagem n.º 3 janeiro 1988 

Imagem n.º 4 abril 1988 

Imagem n.º 5 maio 1996 

Imagem n.º 6 maio 1998 

Imagem n.º 7 abril 2006 

Imagem n.º 8 abril 2006 

Imagem n.º 9 abril 2006 

Imagem n.º 10 abril 2008 

Imagem n.º 11 abril 2010 

Imagem n.º 12 abril 2013 

Imagem n.º 13 fevereiro 2015 
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se encontram em circulação. Acreditamos que esta decisão resultou do objetivo claro de 

incrementar o número de pessoas em Fátima em 2007, para a celebração dos 90 anos e 

para fomentar a presença de pessoas no ano em que foi inaugurada a Igreja da 

Santíssima Trindade. Tendo presente a dimensão da obra, iniciada em 2004, financiada 

pelo Santuário de Fátima e com o contributo das ofertas dos peregrinos, a promoção da 

presença de mais pessoas nestes eventos, revelou-se fundamental para o cumprimento 

destes eventos.  

Ainda que tenhamos constatado, através da consulta de documentos no Santuário de 

Fátima, da existência de pedidos por parte das paróquias, dioceses, arquidioceses e 

movimentos marianos para receberem a imagem peregrina nos seus territórios, 

acreditamos que a decisão de aumentar o número de imagens, por parte das autoridades 

de Fátima, resultou da necessidade de compreender o contributo da imagem para a 

deslocação de mais pessoas a Fátima, em vésperas de datas e momentos relevantes. 

Para além da extensa lista de países que a primeira imagem peregrina visitou, estas 

12 imagens estiveram no México, Canadá, República Democrática do Congo, Somália, 

Filipinas, Ucrânia, Lituânia, Dinamarca, Suécia, Roménia, Noruega, Irlanda, Nicarágua. 

O responsável pela gestão das imagens peregrinas, referiu que durante os últimos vinte e 

seis anos em que desempenha estas funções (1991/2017), para si, a dimensão da 

imagem peregrina evidencia-se na extensa rede de países visitados, alguns mais do que 

uma vez e outros todos os anos. Para este responsável as doze imagens foram 

suficientes até ao ano do Centenário das Aparições, no entanto, em 2017, estas já não 

conseguiram responder a todos os pedidos. Quando questionámos o Reitor do Santuário 

sobre o aumento do número de imagens, mesmo consciente de que as atuais doze 

imagens são insuficientes, este referiu não pretender ir além desse número, para 

preservar o sentido simbólico, pelo que a multiplicação de mais réplicas, colidiria com 

esse propósito. 

Ainda assim, e de acordo com informações da Reitoria do Santuário de Fátima, 

durante o ano do Centenário, as 12 imagens efetuaram mais de 30 viagens, tendo estado 

em países como: África do Sul, Angola, Brasil, Espanha, Eslovênia, França, Holanda, 

Itália, Luxemburgo, Panamá e República Checa.  

Destacamos ainda o facto da primeira imagem peregrina, entronizada na Basílica de 

Nossa Senhora do Rosário, em 2015, ter percorrido todas as dioceses nacionais, nas 
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vésperas das comemorações do Centenário das Aparições. Esta decisão, evidencia, na 

nossa opinião, a existência de um objetivo claro em torno do poder e função desta 

imagem.  

Face ao exposto, acreditamos existir uma consciência clara do peso e da importância 

da existência da imagem peregrina, pela sua dimensão e por concretizar uma extensão 

de Fátima junto das pessoas pelo mundo. Essa consciência comprova-se pelo aumento 

do número de imagens em vésperas de momentos relevantes para a dialética religiosa 

preconizada pelo Santuário de Fátima. Nesse sentido, admitimos que a estrutura da 

igreja católica recorre à imagem peregrina como o “cartão de visita” de Fátima, 

convidando-as a para o Santuário. 
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4. Fátima no mundo 
 

A construção de igrejas e capelas, a inauguração de ruas e avenidas, a atribuição do 

nome de Nossa Senhora de Fátima a aeródromos e praças marcou, para sempre, diversas 

localidades, países e respetivos povos. Estes acontecimentos só ocorreram, na maioria 

dos casos, pelas viagens da imagem peregrina que concretizaram a extensão da imagem 

de Nossa Senhora de Fátima. Uma ideia corroborada pelo Reitor do Santuário ao referir 

que, “… a grande difusão de Fátima teve, nas viagens da imagem peregrina, um veículo 

de particular importância para a sua difusão”. Para este responsável foi o “… facto desta 

imagem ter percorrido os diversos continentes que permitiu divulgar e promover 

Fátima”. Estas afirmações confirmam a consciência da estrutura religiosa em torno da 

importância da imagem peregrina. Este elemento de promoção internacional contou 

com a divulgação das suas viagens através do jornal “Voz da Fátima” e de outras 

publicações periódicas que ao longo dos anos foram surgindo, registando-se, à data, na 

biblioteca do Santuário mais de 111 identificadas nos países da figura 18, com os 

respetivos números de publicações. 

 



 

121 

 

 

Figura 18 - Publicações periódicas no mundo relacionadas com Fátima. Fonte: Serviços de Estudo e 

Difusão do Santuário de Fátima (2017) 

 

Para além das publicações periódicas, o Santuário tem efetuado o levantamento e 

registo das manifestações de culto a Nossa Senhora e das instituições que divulgam a 

sua mensagem, totalizando-se: 18 dioceses, 1138 paróquias, 267 santuários, 490 

comunidades de institutos de vida consagrada, 923 igrejas e capelas, 338 altares, 1961 

imagens, 321 monumentos, 55 órgãos de comunicação social, 388 instituições de 

ensino, 100 instituições de solidariedade social, 69 organizações pastorais, 100 

instituições de saúde, 378 referências toponímicas e 443 atividades diversas. A título de 

exemplo, e demonstrando a dimensão mundial da imagem, refere a recente inauguração, 

no Cazaquistão, de uma nova catedral dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Conforme 

relatámos nas primeiras cinco viagens, muitas destas estruturas físicas e organizativas 

surgiram durante e após a passagem desta imagem, a par de dioceses que assumiram a 

Nossa Senhora de Fátima como padroeira (figura 19).  
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Figura 19 - Dioceses que têm como padroeira Nossa Senhora de Fátima. Fonte: Serviços de Estudo e 

Difusão do Santuário de Fátima (2017) 

 

Paralelamente, e com inspiração em Fátima têm sido constituídas confrarias, 

associações e movimentos de âmbito nacional e internacional, assim como inúmeros 

institutos e congregações religiosas. Destacamos alguns dos mais relevantes que, após a 

validação do fenómeno de Fátima têm suportado, financiado e divulgado este destino 

religioso (figura 20). 
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Figura 20 - Associações, movimentos, institutos e congregações religiosas inspirados na mensagem de 

Fátima. Fonte: Serviços de Estudo e Difusão do Santuário de Fátima (2017) 
 

Fátima tem-se afirmado no mundo através dos acontecimentos descritos, conduzindo 

a novos marcos que tornaram cada vez mais conhecida a sua história, originando 

inúmeras manifestações de culto em torno de Nossa Senhora. Um culto que a nível 

internacional é sustentado e fomentado pelas viagens de 12 imagens peregrinas, 

contribuindo para esta extensa rede de interligações, com o Santuário de Fátima a 

assumir-se como o seu epicentro. 
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5. A Marca 

A marca pode remontar ao período das pinturas rupestres, tendo evoluído e 

percorrido vários séculos, até aos dias de hoje. Sem época que gere consenso, ou 

conceito similar ao que a marca representa, não podemos ignorar a sua importância e o 

papel que desempenhou e representa, presentemente, em termos económicos, sociais e 

culturais. Ao longo da História, os produtores e criadores marcavam os seus produtos, 

num processo de diferenciação, de autenticidade e de perpetuação. Os artesãos e os 

mercadores da Roma antiga assinalavam os seus produtos com impressões digitais e 

símbolos na base das peças de cerâmica (Bassat, 2006).  

O Homem faz comércio, dispõe de uma cultura matéria e de marcas, que nos remete, 

espacialmente, para as rotas da seda ou das denominações de origem, mas, também, 

para as rotas mentais, por onde passam as cobiças e desejos, que nos ligam às marcas 

(Blázquez, 2014).  

Existem histórias, mitos e paradigmas há mais de 5 mil anos. Período em que a 

arqueologia provou a existência de produtos comerciais associados a diferentes 

presenças, construções e produções do humanas. A partir do século XIX, com o 

aumento da produção industrial de bens de consumo e de forma intensiva, a marca 

surgiu e estabeleceu a relação entre o produto e a sua origem (Bassat, 2006). É na 

década de 80, do século XX, que a sua importância se torna relevante, tendo sido 

reconhecido o seu valor económico e o impacto direto nos negócios (Ruão, 2007). A 

produção, reforçada através do processo de industrialização, revolucionou a oferta, 

consolidou produtos e marcas ao longo dos tempos. Foi neste processo que a marca 

adquiriu valor, relevância e importância na dimensão psicológica e social dos 

consumidores e dos produtores (Ruão, 2007).  

Do ponto de vista do seu objeto, a marca assume uma identidade, um nome, que 

assegura a sua existência. O nome é o garante mais singelo e essencial da existência da 

marca, pois atribui-lhe uma fonte identitária, gera associações mentais e emocionais, 

que as descrevem, revelando o seu poder, a sua notoriedade e o seu valor. É o sinal de 

uma estratégia, comportando a sua missão. Porém, ela não se reduz ao seu sinal 

nominativo e/ou figurativo, visto que ao comunicar com os diferentes públicos, que com 

ela interagem, integra valores, cores, nomes, símbolos, palavras e slogans (De 

Chernatony & Segal-Horn, 2003; Lencastre, 2007). O Código da Propriedade Industrial 
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(2008, p. 162), no artigo 222.º define-a como “… um sinal ou conjunto de sinais 

suscetíveis de representação gráfica, palavras, nomes de pessoas, desenhos, letras, 

números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem”, distinguindo produtos 

e serviços da organização/empresa que a detém.  

A marca é “… um sinal que serve para distinguir os produtos e serviços de uma 

empresa dos de outras empresas” (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), ela 

advém de “… todos os sinais que possam ser objeto de uma representação gráfica, 

nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a 

forma do produto ou a sua embalagem” (União Europeia), com a respetiva 

diferenciação por parte dos consumidores relativamente aos serviços, produtos e à 

organização/empresa que a possui (Lencastre, 2007, p. 34). 

Ainda que munidos de diversas definições institucionais e conceções académicas, 

defendemos que a marca identifica um produto, consubstanciando toda uma simbologia 

com influência na construção da identidade do produto, e com repercussão na perceção 

da imagem, na mente do consumidor.  

Kapferer (1997) defende que podemos identificar quatro elementos na marca: o 

símbolo, o nome, o objeto e o conceito. Eles representam, respetivamente, a dimensão 

oral e escrita do produto (pelo nome), a capacidade de distinção face a outras ofertas 

(pelo próprio objeto) e uma dimensão simbólica transmissora de significados (através 

do conceito) (Kotler & Keller, 2005). De acordo com estes autores, o conceito reveste-

se de valor tendo em conta que a marca não representa o produto em si, mas a sua 

essência, o seu significado, sendo através destes que o consumidor constrói a sua 

perceção sobre a marca, assente nas sensações resultantes do contato com o produto. 

Mais tarde Lencastre (2007) definiu três pilares que sustentam a marca, com origem em 

diferentes perspetivas, compostos por diversos elementos que a compõem (figura 21): 

• o sinal: sobre o nome e a sua identidade alargada como logótipo, slogan, 

cores, entre outros; 

• a missão: com origem no emissor é composta pelos seus atributos e o seu 

posicionamento desejado pela organização que a detém; 

• a imagem: definida pelo recetor, através do efeito gerado junto do 

consumidor, pela valorização dada pelos consumidores e através da sua imagem 

efetiva. 
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Figura 21 - Pilares que sustentam uma marca. Fonte: Lencastre (2007) 

 

Esta posição foi reforçada por Ham (2008), ao afirmar que a marca emerge como 

uma propriedade intelectual que aglutina todas as imagens, expectativas e ansiedades 

que a organização pretende que surjam na mente dos seus públicos-alvo, através dos 

elementos que a exteriorizam: logótipo, slogan, comunicação, publicidade, arquitetura e 

design urbano, políticas, serviços, eventos, entre outros. 

No dia-a-dia, definimos e identificamos uma marca através de um nome, termo, 

signo, símbolo ou desenho, ou a combinação de todos eles, como elementos 

identificadores e diferenciados de bens e serviços de uma organização. Ela 

consubstancia-se, simultaneamente, como elemento agregador de diversas dimensões 

que a distingue de outros produtos, podendo assumir a índole funcional, racional ou 

tangível, possuindo, igualmente, motivações de cariz simbólico, emocional ou mesmo 

intangível, desde que relacionada com o que ela representa (Lencastre, 2007). 

Importa ter presente que marca e produto não são sinónimos. A marca acrescenta 

valor às funcionalidades básicas do produto que são disponibilizados aos seus públicos, 

estabelecendo uma diferenciação entre os produtos e/ou serviços de uma organização 

com os restantes existentes no mercado (Elliot & Precy, 2007).  

A natureza da marca deriva do carácter e valores que lhe são atribuídos, evocando 

um conceito de notoriedade, atribuída por uma identidade de cunho e personalidade 

ligada à sua existência e aos seus elementos fundamentais. Esta é a identidade cultural 
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de uma marca, que pode ser traduzida por um, ou mais, sinais suscetíveis de 

representação gráfica, incluindo nomes de pessoas, desenhos, sons, desde que distingam 

produtos ou serviços. Por isso aplicamos a palavra marca tanto a objetos, como a 

pessoas.  

Na construção da identidade do consumidor as marcas desempenham um papel vital 

podendo chegar a representar uma extensão dele próprio, personificando um conjunto 

de atributos físicos, sociopsicológicos e crenças dotando o produto ou serviço como um 

processo deliberado de associação desses atributos (Aaker, 1996; Knox & Bickerton, 

2003). A este propósito Farquhar, Han, Herr e Ijiri (1992) salientam que as marcas 

podem evocar várias associações ao consumidor, através dos atributos do produto, de 

benefícios deles derivados ou de eventos com os quais a marca está associada. 

Benefícios que se referem aos valores pessoais que o consumidor vincula à marca, ao 

seu produto e ao retorno que a marca lhe proporciona: 

• benefícios funcionais: com vantagens intrínsecas ao consumo do produto; 

• benefícios experimentais: relacionadas com a satisfação que o 

consumidor retira da utilização do produto; 

• benefícios simbólicos: com vantagens extrínsecas ao produto, que 

satisfazem necessidades intrínsecas ao consumidor. 

É através da soma dos elementos tangíveis e intangíveis que se constitui uma marca. 

Para além dos elementos funcionais (tangíveis) de um produto, assumem-se como 

fundamentais os elementos emocionais (intangíveis), psicológicos e sociológicos 

(Moilanen & Rainisto, 2009). Nesse sentido a ligação que se estabelece entre um 

consumidor e uma marca tem duas componentes: a racional e a simbólica (figura 23). 

 

Figura 22 - Componentes da marca para o consumidor. Fonte: Elliot & Percy (2015) 
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A marca surge no discurso, na memória, na publicidade e nas mais diversas ofertas, 

como imagem do que esta tem para oferecer. Uma referência que, no subconsciente do 

consumidor proporciona a ligação a uma imagem nítida, identificando-a e concedendo-

lhe, de imediato, referências, qualidades de atração e fiabilidade face às expectativas 

criadas. A marca arroga-se como um meio de diferenciação, assente numa identificação 

visual do produto, numa abordagem unidimensional e, simultaneamente, numa visão 

holística, considerando as diferentes dimensões funcionais, emocionais, relacionais e 

estratégicas a ela associadas (Tavares, 2004). 

Desenvolvendo esta teoria em torno do objeto em estudo, identifica-se que também a 

imagem peregrina comporta um nome que está presente na memória e no subconsciente 

das pessoas, estabelecendo ligações a uma imagem que comporta valores, referências e 

caraterísticas próprias.  De acordo com Aaker (2007) esta tese encontra correspondência 

com os quatro níveis determinantes para o valor da marca que geram a relação do 

consumidor: 

• a consciência da marca – reconhecimento do nome; 

• fidelidade à marca; 

• a qualidade percebida; 

• associações. 

Procurando aferir se a imagem peregrina se constitui como uma marca, e de acordo 

com as referências bibliográficas referenciadas, importa estabelecer as devidas relações 

no âmbito do trabalho em apreço. Ao comportar uma história (aparições), ao estabelecer 

a ligação ao local originário (Santuário de Fátima), à respetiva estrutura religiosa que a 

detém (Igreja Católica) e ao formar opiniões (crentes), defendemos que a imagem 

peregrina estabelece uma correspondência direta com o conceito de Kapferer (2000), 

que apresenta a marca num discurso, numa comunicação, entre o emissor e os 

destinatários. Constituindo-se a imagem peregrina como um ícone religioso, que reporta 

para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, enquanto elemento simbólico (imagem), 

esta assume relevante dimensão, para além das vantagens extrínsecas do próprio 

produto que satisfazem as necessidades intrínsecas das pessoas (conhecer, ver, venerar a 

imagem). 
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5.1. Identidade da Marca 

 

A identidade da marca representa a forma como esta quer ser apreendida, 

transportando a sua imagem e correspondendo a uma série única de associações que a 

organização pretende criar ou manter. Nesse sentido as perceções da marca, a imagem 

da marca, apresentam-se sempre do lado do recetor (Aaker, 1991; Kapferer, 2008). A 

identidade da marca não se desenha, na sua totalidade, na perspetiva da marca como 

produto, pelo que, segundo Aaker (1991) podemos adicionar três aspetos distintos:  

• a marca como organização; 

• a marca como pessoa; 

• a marca como símbolo (contribuindo para a sua compreensão e 

diferenciação). 

De acordo com este autor a identidade é definida como aquilo que a organização 

pretende que a marca represente e signifique na mente dos consumidores. Sendo algo 

intrínseco à própria marca, deriva dos seus aspetos físicos, do seu carácter e valores. 

Posteriormente, Aaker (2010) acrescentou o facto de uma identidade e de um 

posicionamento forte permitirem à organização a expansão e consolidação da sua 

marca, a criação de mais memorização, o relembrar da marca, o aumento das vantagens 

competitivas e a evolução para um posicionamento diferenciador. Acreditando no todo 

que representa cada marca importa analisar a identidade de marca, no prisma de seis 

facetas de Kapferer (figura 27), que se apresenta na base de que “… a marca é um ser de 

discurso e, como tal, só existe se comunicar” (Kapferer, 2000, p. 41). 

 

 
Figura 23 - Prisma de Kapferer. Fonte: Kapferer (2000) 
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Para Kapferer (2000), uma marca é um físico, composto de um conjunto de 

características objetivas agregadas. É uma personalidade, ao adquirir um carácter e 

simultaneamente, um universo cultural. Tendo em conta que todos os produtos são 

resultado de uma cultura enquanto sistema de valores, fonte de inspiração e da energia 

da marca, a sua concretização física e o seu apoio residem no país de origem, como 

reservatório cultural. Conjuntamente, esta consubstancia uma relação, ao gerar uma 

transação entre pessoas. É também um reflexo, um modelo de identificação dos seus 

consumidores, através da imagem exterior proporcionada, assim como uma 

mentalização que se adquire através do reflexo interior em cada consumidor. Neste 

sentido este autor considera que a marca é um discurso, podendo ser analisada como 

uma comunicação, visto existir um emissor e um destinatário.  

Paralelamente, importa distinguir entre o nome (signo externo) como elemento 

global, do particular e a identidade da marca (o seu significado) (Keller, 1993). Até 

porque uma marca não se restringe às suas componentes tangíveis e visuais, tais como o 

nome, o logótipo ou o desenho. Para que os nomes, símbolos ou logótipos se 

transformem numa marca, independentemente de representarem sinais de identificação, 

têm que adicionar ao produto e ao nome, um significado e uma personalidade, sobre um 

tempo e uma identidade (Cerviño, 2002). Nesse sentido as diferentes abordagens face à 

marca podem originar quatro conceitos: 

• identidade e personalidade que resultam da própria construção por parte 

da organização; 

• imagem e notoriedade que advêm do modo como o consumidor a recebe 

e designa. 

Enquanto ícone religioso consagrado pela Igreja Católica, a imagem peregrina 

também possui uma identidade, uma personalidade e uma notoriedade de dimensão 

mundial que iniciou através da primeira peregrinação, em 1947, e que tem consolidado 

ao longo dos anos, nas suas contínuas viagens. Para além de possuir uma identidade e 

personalidade, exprimindo o seu carácter e associando-se a um conceito psicológico, a 

imagem evidencia o sentido, o projeto e a conceção da organização que a criou e que a 

colocou em peregrinação, levando o consumidor a, como nos refere Blanco (2000, p. 

38), identificar “… proposições de valor que envolvam benefícios emocionais ou de 

autoexpressão”.  
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Aplicando a tese de Kapferer e Laurent (1992) sobre a identidade da marca, a 

imagem peregrina pode traduzir-se em seis fatores:  

• físico (ao reportar para a imagem original de Nossa Senhora de Fátima 

presente na Capelinha das Aparições);  

• cultural (através da devoção mariana católica);  

• personalidade (da imagem de Nossa Senhora de Fátima);  

• relação (pela vivência espiritual e religiosa entre a imagem, os peregrinos 

e público);  

• reflexo (estabelecido com os ensinamentos do evangelho, através da 

referência à paz);  

• mentalização (ao peregrinar pelo mundo numa atitude de chegar junto de 

todos aqueles que comunguem da sua missão).  

É esta envolvência que resulta da interatividade, assente na relação entre a 

organização (Igreja Católica) e o consumidor (crente) que, face à sua identidade, 

constitui um universo de valores que compõem a filosofia da marca e os elementos que 

contribuem para a sua existência (Semprini, 1995).  

Concluímos que, ao comportar estes conceitos, a identidade da marca representa o 

conjunto dos valores éticos e morais, princípios, crenças, políticas internas e externas, 

sistemas e clima organizacional que a tornam única, assumindo-se como um elemento 

fundamental para a sua missão, visão e valores. Missão, visão e valores que, sobre o 

objeto em estudo, se podem identificar nos objetivos partilhados e comuns que a própria 

imagem peregrina consubstancia. 

 

5.2. Imagem de Marca 

A imagem de marca é o conjunto de perceções que se têm sobre uma marca, 

resultando da forma como o consumidor descodifica e interpreta os sinais emitidos por 

esta, como consequência das associações estabelecidas (Newman, 1957; Herzog, 1963; 

Keller, 1993). Uma representação mental que necessita de um corpo e alma (Heude, 

1989) e que, não sendo objetiva, nem racional (Valls, 1992), exige uma perceção por 

parte do sujeito, para a sua assimilação, visto ser uma interpretação (Kapferer, 2000). 

Uma imagem é um conjunto de representações mentais, pessoais e subjetivas, estáveis, 

seletivas e simplificadoras de um conjunto que pode abarcar uma marca, uma 
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organização, um indivíduo, uma imagem. Os fatores que estão na origem destas 

representações mentais, sendo múltiplos, para Lindon (2011), podem organizar-se em 

quatro categorias:  

• atributos do produto; 

• personalidade física e psicológica da marca; 

• benefícios do consumidor ou inconvenientes percetíveis;  

• atributos dos clientes da marca. 

Na construção da imagem, a perceção da identidade da marca, por parte do 

consumidor requer a devida conceptualização e significado, de acordo com a relação 

estabelecida com esta. Consolidando-se a imagem de marca pelo retorno alcançado, na 

sequência da sugestão do produto através do envio da informação e da receção da 

mesma pelos consumidores, é através do imaginário construído sobre o produto que ela 

se afirma (Ruão, 2006). Este autor defende existirem quatro dimensões associadas à 

marca “… como produto, como organização, como pessoa e como símbolo” (Ruão, 

2006, p. 41). Ocorrendo a construção num processo mental, individual, sustenta-se que 

a marca é pessoal, variando de indivíduo para indivíduo. Logo, ela estabelece 

associações que se mantêm na memória como recordações, cabendo à identidade a 

função de estabelecer este conjunto de associações, que configuram o seu significado. 

Todavia, os atributos específicos do objeto não estão incluídos na definição de imagem. 

A imagem possui perceções subjetivas que variam de pessoa para pessoa, relativamente 

ao seu objeto. As crenças, ideias e impressões que uma pessoa contém, resultam de 

imagens mentais que podem, ou não, ser coincidentes com as caraterísticas específicas 

do objeto.  

Para Jaffe e Nebenzahl (2001) o que motiva, o comportamento do consumidor não é 

a particularidade do produto, mas sim a imagem mental que perdura na sua mente. Até 

porque os símbolos que envolvem o imaginário visual tornam-se memoráveis, pelo que 

cada imagem visual captura a intensidade da identidade de marca, devido à relação 

estabelecida entre o símbolo e os elementos de identidade que se adquirem ao longo do 

tempo. Um símbolo capta o olhar e regista a marca, adquirindo maior significado 

quando incluem uma metáfora, seja com o próprio símbolo ou com alguma 

característica que represente relação emotiva ou de autoexpressão (Aaker, 2010). 

Aplicando esta visão sobre o objeto em estudo, concluímos que a imagem peregrina, 
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enquanto símbolo, reporta-nos para a esplanada do Santuário, acoplando uma inerente 

metáfora sobre factos que se referem ter ocorrido nas denominadas aparições. Esta 

comporta, paralelamente, uma mensagem de paz, transversal ao fenómeno e às relações 

humanas que, nas últimas décadas, tem fomentado junto dos povos, nações, crentes e 

pessoas que assistem à sua peregrinação. 

Assumindo-se na forma como o consumidor imagina a imagem, esta permite 

perceber e descodificar a sua mensagem, pelo produto, serviço e comunicação que 

comporta, arrogando relevante dimensão para a estrutura organizacional e para o seu 

público. Nesse sentido, e no âmbito do presente estudo, é a resposta cognitiva e afetiva 

que o consumidor estabelece com a marca, assim como a perceção e grau de 

importância dos seus distintos atributos, que consagra o sucesso da imagem peregrina, 

face ao seu valor e consequente sucesso, de acordo com os objetivos que comporta. 

Desta forma a imagem peregrina afirma-se com uma identidade própria, que exprime 

valor e benefícios para o consumidor. Reforçando a tese que quanto mais favorável for a 

sua imagem (de marca), mais valor esta exibe e representa para a respetiva organização, 

no incremento das suas viagens e nas relações que estabelece com as pessoas, a imagem 

peregrina apresenta-se como determinante para a prossecução dos objetivos que 

preconiza em nome da Igreja Católica. Uma vantagem que acreditamos fomentar o 

turismo religioso em Fátima face ao eventual desejo que desencadeia junto daqueles que 

assistem à sua passagem.  

 

5.3. Valor da Marca  

O valor da marca traduz-se no valor acrescentado que é atribuído ao nome, em si, 

independentemente do desempenho desta, nos seus atributos funcionais (Sikri & 

Ramaswami, 1992), pelo que se pode definir como “… o conjunto de ativos e passivos 

vinculados à marca”: o seu nome e símbolo adquirido pelos consumidores (Aaker, 

1991, p. 18). Desta forma a notoriedade, a fidelidade, a qualidade percebida e as 

associações à marca, constituem-se como as maiores categorias de ativos. O conceito de 

valor da marca exprime a sua força, através da sua notoriedade, reputação e qualidade 

percecionada (Feldwick, 1996), promovendo três respostas diferenciadas junto do 

consumidor (Keller, 1993; Del Moral, Galera & Bañegil, 2002; Aaker 2010): 
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• cognitivas: possuindo notoriedade (o conhecimento dos símbolos que se 

fixam na marca) e a imagem de marca (que representa o significado da marca 

para o consumidor); 

• afetivas: condizendo à avaliação da marca, de acordo com a atitude e 

preferência em relação a esta, até à intenção de compra; 

• comportamentais: equivalendo ao comportamento do consumidor 

induzido pela marca, com a compra e a fidelidade à mesma. 

 

É este valor da marca que se reforça, ao considerar-se o ativo imagem, como 

resultado de todo o processo de interação entre a marca e o seu público, que permite a 

construção de uma imagem de marca que se encontra presente na mente de cada pessoa, 

como nos refere Valls (1992). 

As estratégias de criação de valor para a marca passam pela análise do desempenho 

dos seus próprios ativos que, de acordo com Aaker (1991), representam as suas fontes 

de valor, nomeadamente:  

• a notoriedade ou o reconhecimento da marca pelo consumidor;  

• a qualidade apreendida que o consumidor perceciona, através dos 

atributos físicos do produto e dos indicadores relacionados com o grau de 

satisfação e desempenho da marca;  

• associações à marca ou os benefícios da utilização do produto assentes 

em três necessidades: 

o funcionais (procura das vantagens intrínsecas dos produtos);  

o experienciais (produtos que satisfaçam as necessidades 

sensoriais); 

o simbólicas (satisfação de necessidades pessoais e concretização 

social). 

• fidelização à marca pelo grau de relação entre o consumidor e esta;  

• patentes, marcas registadas, entre outros ativos. 

Facto que leva Serra e Gonzalez (1998) a afirmarem que possuir uma imagem de 

marca diferenciada representa uma fonte natural de valor para a organização e para os 

consumidores. O reconhecimento por parte do consumidor da existência de 

particularidades que personalizam o produto disponibilizado pela marca, e o 
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estabelecimento de associações determinantes da imagem de marca, compreende uma 

base privilegiada para a expansão, preservando o respetivo conteúdo que atribui 

significado à marca. Face ao exposto, podemos defender que a imagem peregrina se 

apresenta como uma imagem de marca diferenciada, ao ter nascido como uma novidade 

no ideário do catolicismo português, assumindo a transmissão do agregado de valores e 

culturas que espelham a sua identidade, com a sua oferta a diferenciá-la, evidenciando o 

valor associado à notoriedade do local de origem, com respostas de lealdade por parte 

daqueles que com ela interagem.  

O valor de uma marca constrói-se, solicita-se, adquire-se através de processos 

cognitivos, afetivos e comportamentais. A construção do valor obtém-se através da 

criação de avaliações positivas perante a marca, com um produto de qualidade, pelo 

desenvolvimento de atitudes favoráveis, com impacto no comportamento do 

consumidor e através do fomento de uma imagem de marca consistente.  

Face ao exposto, acreditamos que tem sido esse o desígnio e o propósito das 

autoridades do Santuário, preconizado através das ações e dos planos de atividades 

anuais, com a imagem peregrina a desenvolver a sua magistratura de influência em 

comunidades por todo o mundo. 

 

5.4. Personalidade da Marca 

A marca pode assumir-se como uma pessoa, ou personalidade da marca, tendo em 

conta que tal como uma pessoa, a marca pode ser assimilada como cerebral, comovente, 

suprema, alegre, competente, ativa, sensível, formal, irónica e de confiança.  

A personalidade da marca pode coadjuvar na criação de um benefício de 

autoexpressão, onde o consumidor expõe a sua própria personalidade, comunicando o 

atributo do produto (Aaker, 2010). A personalidade da marca é a forma como o 

consumidor a assimila e perceciona, face às dimensões que constituem a personalidade 

de uma pessoa. Para Kapferer (1997), a personalidade da marca tende a servir uma 

função simbólica ou emocional, ao que Keller (1998, p. 97) acrescentou que esta “… 

reflete o que as pessoas sentem acerca da mesma, mais do que elas pensam que a marca 

faz”.  

Para Aaker (1996), a construção deste conceito de personalidade advém da utilização 

simbólica da marca, através de consumidores que atribuem personalidades humanas às 
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diferentes marcas. Para este autor, os consumidores assimilam e estruturam as marcas 

em diversas dimensões que, peculiarmente, capturam e transpõem para a personalidade 

humana, isolando dimensões distintas da marca, identificando a personalidade como 

uma construção unidimensional e estabelecendo as diferenças de personalidade com 

diferentes tipos de marcas. Neste sentido Aaker (1996) identificou cinco caraterísticas 

humanas que se podem relacionar com a marca: 

• sinceridade; 

• excitação; 

• rudeza; 

• competência; 

• sofisticação. 

A personalidade da marca resulta de uma combinação de valores, atitudes e 

comportamentos que compreendem as construções emocionais, cognitivas e 

comportamentais, de forma estruturada e organizada, com fidelização e solidez temporal 

(Sternberg, 2001).  

De acordo com a personalidade que ela própria comporta, os consumidores 

exprimem pensamentos, crenças e emoções que estabelecem na vertente emocional da 

imagem, na similaridade entre a personalidade de uma marca e do consumidor, assim 

como experiências, cenários de cumplicidade, parceria, união e identidade (Phau e Lau, 

2001; Ouwersloot & Anamaria, 2001). 

É através da associação de traços de personalidade que o consumidor recebe 

significados simbólicos, imagens, valores afetivos e emocionais, estabelecendo-se uma 

escolha espontânea, natural e preferencial. Tal como as religiões do mundo se edificam 

em torno de uma liderança forte e carismática, estas propriedades “… refletem-se nas 

nossas marcas de personalidade” (Lindstrom, 2013, p. 148).  

Assim, a imagem peregrina, ao apresentar-se como um elemento físico, resultante da 

cultura católica e de um sistema de valores inerentes a esta organização, ao ser 

portadora de uma mensagem que remete para o fenómeno das aparições, cumpre a sua 

missão no momento em que estabelece relações, pensamentos, emoções, crenças, 

estabelece laços e parcerias junto das pessoas que assistem à sua passagem.  
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5.5. Comunicação da Organização e da Marca 

A comunicação é uma ferramenta fundamental para qualquer organização que 

pretenda transmitir uma mensagem, uma informação e relacionar-se com o público. 

Uma boa estratégia de comunicação, assente na especificação de objetivos, deve ser 

executada de forma articulada.  

No processo de gestão da marca é fundamental conhecer os atributos que 

determinam o seu sucesso e reputação, potenciar o valor agregado, não desvirtuar e 

assegurar a coerência da imagem transmitida, assim como a consistência da sua 

comunicação. 

A definição dos objetivos da organização, a sua identidade e missão assumem 

especial relevo para o desenvolvimento da marca. Uma missão bem definida garante, a 

toda a organização, o sucesso do caminho traçado, um novo propósito e oportunidade, 

funcionando como uma bússola que orienta os objetivos para todos em torno das 

mesmas metas (Kotler & Keller, 2005), sendo necessário, de acordo com Samli & 

Fevrier (2008), gerir constantemente três importantes vetores: 

• ação estratégica; 

• capacidade de gerar poder da marca; 

• alcançar um valor da marca sustentável. 

Para a organização, a marca representa o elo de ligação entre o produto e o 

consumidor (Valls, 1992). Nesse sentido o processo de gestão de uma marca passa pela 

forma de comunicação, assumindo-se as competências ao nível da comunicação como 

elementos que transmitem capacidades distintas, de uma organização, face ao serviço 

que o produto consagra. Um produto que conserve o seu peso simbólico (visto ser 

através da marca que se estabelece a comunicação simbólica «Cerviño, 2002») e que 

permita “… pôr ideias em comum por meio da compreensão, convencer alguém a 

desenvolver determinada ação, estimular um comportamento específico no recetor” 

(Rasquilha & Caetano, 2007, p. 21).  

Importa reter que o posicionamento das organizações está associado ao produto e à 

imagem deste na mente do consumidor, surgindo como uma “… representação 

simplificada, redutora, comparativa e distintiva do produto” (Lendrevie, 1996, p. 452).  
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Uma organização como a Igreja, que deseja responder aos sujeitos que procuram 

uma experiência religiosa, compreende e sabe que necessita de gerar respostas 

diferenciadas. Ainda que a missão seja de amplitude universal, o sucesso só se pode 

alcançar com uma oferta diversificada (Drucker, 1990). 

As pessoas procuram algo quando frequentam uma organização religiosa. Esse algo 

consubstancia-se na satisfação de necessidades religiosas e espirituais. A organização 

concretiza a sua missão ao responder, positivamente, na ajuda aos sujeitos, com 

probabilidade do aumento do número de fiéis, de renovação da crença, de atração de 

recursos e de garantia de sobrevivência da própria organização. A marca cria valor para 

a organização religiosa, ao facilitar a comunicação, ao estabelecer elos de ligação 

espirituais e emotivas, garantindo a adesão a produtos, ofertas e serviços 

complementares (Farquhar, 1990; Aaker, 2010). 

Os instrumentos de comunicação usados pelas organizações religiosas são similares 

às das empresas (Franco, 2000). A organização religiosa deve objetivar o processo de 

comunicação com o seu público, desenvolvendo o planeamento tendo em conta os 

fatores externos e internos, coordenando as várias ferramentas de comunicação, nos 

diversos pontos de distribuição e desenvolvendo a respetiva avaliação.  

Para desenvolver a comunicação o Santuário recorre às relações públicas, aos 

agentes humanos da pastoral, à imagem peregrina, às viagens dos papas a Fátima, aos 

recursos de comunicação como o jornal Voz da Fátima, à emissão para os meios de 

comunicação social de um boletim semanal, assim como a publicação de textos de 

interesse. Para além destes recursos, com correspondentes permanentes de jornais 

regionais, nacionais e internacionais, assim como a agência noticiosa Lusa. 

Paralelamente, um elevado número de publicações de dimensão mundial dedicada ao 

estudo e divulgação de Fátima, da sua mensagem, apoiando-se sobre o trabalho do 

apostolado internacional com diversas publicações.  

As deslocações das imagens peregrinas são, como referido, uma outra forma de 

comunicação estratégica do Santuário, assumida pelas próprias autoridades e que 

Coelho (2001) refere como elemento de divulgação que contribui para a consolidação 

deste local como o Altar do Mundo. 

É através da diferenciação do produto que se concretiza a diferenciação dos serviços, 

através da inovação, do aperfeiçoamento nos serviços, no marketing, no método de 
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organização e nas relações externas que desenvolvem. Podemos afirmar que, consciente 

ou inconscientemente, foi esse o procedimento que ocorreu desde a primeira viagem da 

imagem peregrina e, consequentemente, com o posterior aumento do número de 

imagens em circulação. 

Existindo a consciência de que, socialmente, a marca (imagem peregrina) assume um 

conjunto de características, bens e serviços que determinada organização (Igreja 

Católica) disponibiliza sobre o respetivo objeto, o Santuário desenvolve sua gestão, de 

forma espontânea. 

Esta tese encontra sustentação na posição de Simões & Dibb (2001, p. 222) que 

referem que uma marca se expressa através “… da missão, dos valores e crenças, 

comunicação, cultura”, utilizada pela organização, a par dos seus atributos, ao nível da 

inovação, da procura de qualidade ou da preocupação com o contexto (Aaker, 2010).  

Nesse sentido, a estrutura organizacional conta com o empenho dos recursos 

humanos, da cultura, dos valores e planos da organização que, no estudo em apreço, 

evidenciam os predicados da organização (Igreja Católica), contribuindo para a 

proposição de valor, contando com as associações, envolvendo benefícios emocionais e 

de autoexpressão baseados na admiração, no respeito e no agrado proporcionado aos 

crentes e às pessoas que assistem à peregrinação da imagem.  

Para a organização (Igreja Católica), a marca (imagem peregrina) é um compromisso 

para com as pessoas, dada a responsabilidade de disponibilizar um produto e/ou serviço, 

no âmbito da sua missão (peregrinação), através da sua identidade (imagem de Nossa 

Senhora de Fátima). É, desta forma, que a marca constrói significados em torno do 

produto, atribui-lhe semântica, diferencia o produto e enriquece-o, tornando-o único, 

insubstituível e multidimensional, como defende Semprini (1995). 

Face ao exposto, e de acordo com Aaker (2010), a organização deve encarar a sua 

marca enquanto produto, organização, pessoa e símbolo. Aplicando estes três conceitos 

sobre a imagem peregrina, de acordo com Abreu (2005), enquanto produto esta 

representa:  

• uma ideia (aparições e mensagem de Fátima); 

• um bem (uma imagem que reporta para o Santuário de Fátima); 

• serviços (peregrinação da imagem num processo de concretização da sua 

missão)  
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Podemos afirmar que o Santuário de Fátima, enquanto organização representativa do 

Vaticano, possui a “pessoa” da imagem peregrina. Ainda que o símbolo de Fátima seja 

a estátua presente na Capelinha das Aparições, é através da imagem peregrina que esta 

se relaciona no tempo e no espaço junto das pessoas em diversos pontos do mundo.  

Constituindo-se a comunicação como uma ferramenta fundamental para qualquer 

organização que pretenda transmitir uma mensagem, uma informação, uma notícia e o 

próprio relacionamento com o público, impõe-se desenvolver uma eficiente articulação 

entre todos os intervenientes e recursos. Até porque, como nos refere Valls (1992), o 

processo de gestão de uma marca passa pela forma de comunicação e respetiva 

competência ao nível da comunicação da mesma.  

É desta forma, e no campo de atuação do Santuário, ao nível da sua identidade, que a 

comunicação se concretiza de modo predominante através da imagem peregrina. 

Gerindo-a e permitindo a esta e à organização, alcançar e reforçar a confiança, 

fidelizando os consumidores (crentes, fiéis, pessoas). A expressão utilizada pelo Reitor 

do Santuário, “…marca Fátima”, ilustra a assunção que Fátima se assume, até para a 

Igreja Católica, como uma marca no turismo religioso. 

Concluímos com a consciência de que a influência, enquanto elemento que mais 

valoriza uma marca na relação com o público, está presente enquanto atributo da 

imagem peregrina, preconizando uma magistratura distintiva, visando o sucesso da 

organização a que pertence, pela relação que estabelece entre as pessoas, remetendo a 

sua própria existência e valor para o centro do fenómeno: o Santuário de Fátima.   
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“As obras de arte mais antigas surgiram ao serviço de um ritual, primeiro mágico 

e depois religioso.”.  

 

Benjamim (2012, p. 67) 
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CAPÍTULO III – ESTUDO DE CASO 

 

Tendo em conta os conceitos teóricos e a análise da importância do turismo religioso 

para o desenvolvimento económico e social de Fátima, elaboramos um estudo de caso 

que contribui para responder à pergunta de partida: A imagem peregrina de Nossa 

Senhora de Fátima. Uma marca na promoção do turismo religioso de Fátima? 

Para materializar este estudo de caso procedemos à realização de um questionário, 

junto dos operadores turísticos nacionais e internacionais, agentes de viagens e 

hoteleiros, empresários do setor do turismo que participaram no IV Workshop 

Internacional de Turismo Religioso. Neste, visa-se obter dados para a compreensão da 

dimensão do turismo religioso em Fátima e aferir a influência que a imagem peregrina 

tem para o mesmo.  

Num segundo momento implementou-se um segundo questionário, aquando da visita 

da imagem peregrina à paróquia de Sacro Cuore, em Ladispoli (Itália), para procurar 

compreender as ligações e as associações estabelecidas entre os crentes/pessoas e a 

imagem peregrina. Com perguntas direcionadas para a identificação dos atributos e 

caraterísticas da imagem, desenvolvemos a análise da imagem peregrina enquanto 

marca que contribui para as dinâmicas do turismo religioso em Fátima.  

Em complemento, introduzimos os resultados das entrevistas feitas ao Reitor do 

Santuário de Fátima e ao gestor das imagens peregrinas do Santuário de Fátima.  

Por fim efetuamos um cruzamento de informação fornecida pelas autoridades da 

Reitoria do Santuário de Fátima e dos Movimentos Marianos (viagens da imagem 

peregrina e visitas organizadas de grupos ao Santuário), encontrando um conjunto de 

relações diretas entre as viagens da imagem e a presença de grupos organizados em 

Fátima.  

Neste capítulo, complementamos a interpretação e análise de dados quantitativos e 

qualitativos, com referências bibliográficas sobre os conceitos subjacentes ao estudo em 

apreço. 
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1. IV Workshop Internacional de Turismo Religioso 

 

A Associação Empresarial Ourém-Fátima e o Município de Ourém, com o apoio do 

Turismo de Portugal e do Turismo do Centro organizaram no dia 26 de fevereiro de 

2016, em Fátima, o IV Workshop Internacional de Turismo Religioso. Este evento 

contou com 116 hosted buyers, operadores especializados internacionais de outgoing 

que estabeleceram e reforçaram ligações a Portugal. Estiveram presentes mais de 500 

participantes de 31 países (anexo 3).  

A IV edição deste evento visou, segundo os organizadores, a promoção internacional 

de Portugal enquanto destino privilegiado de turismo religioso, o reforço da importância 

do turismo religioso no contexto do setor a nível mundial e o desenvolvimento de uma 

bolsa de contactos de negócio entre os participantes. 

Participaram neste workshop operadores turísticos nacionais e internacionais, agentes 

de viagem e hoteleiros, empresários do setor do turismo que direcionam a sua atividade 

para o turismo religioso, líderes de opinião, outros profissionais do trade e responsáveis 

políticos de municípios que possuem, nos seus territórios, estruturas e componente 

religiosa de relevante dimensão nacional e internacional. Este worksohp ao reunir os 

principais protagonistas nacionais e internacionais assume-se como o maior evento 

nacional em torno do turismo religioso.  Aproveitámos assim a ocasião para efetuar um 

questionário (anexo 1) que permitisse obter dados para a compreensão dos participantes 

relativamente aos impactos do turismo religioso em Fátima. Ao mesmo tempo, 

procurámos compreender o modo como estes profissionais avaliavam a existência da 

imagem peregrina para a promoção do turismo religioso de Fátima, à escala 

internacional. 

Subordinado ao tema "Turismo Religioso: o perfil do turista do século XXI”, o 

workshop contou com as intervenções do Vice-Presidente da Associação Empresarial 

Ourém-Fátima, do Reitor do Santuário de Fátima, do Presidente do Turismo do Centro e 

do Presidente da Câmara Municipal de Ourém (anexo 2). 

Estes protagonistas institucionais destacaram a componente de Fátima, relativa ao 

turismo religioso, com o Presidente da Câmara Municipal de Ourém a referi-la como 

“… uma cidade da tolerância do diálogo multicultural, da paz” que, através das 

estruturas turísticas recebe os visitantes imbuídos numa perspetiva espiritual e religiosa. 
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O Presidente do Turismo do Centro defendeu que Fátima se afirma como "… a marca 

mais madura e mais forte", que, em termos internacionais, é a “… mais conhecida no 

domínio do turismo religioso", destacando que este produto traduz a espiritualidade 

associada a este espaço, tendo o poder de atrair operadores estrangeiros também devido 

à mensagem que lhe está subjacente e que é espalhada pelo mundo inteiro. O Reitor do 

Santuário recordou que Fátima é o maior destino de turismo religioso nacional. 

Saudando a realização do workshop afirmou que esta iniciativa que promove o turismo 

religioso, reveste-se de particular importância ao “… levar o nome de Fátima mais 

longe". 

No painel subordinado ao tema do “Turismo Religioso: o perfil do turista do século 

XXI” interveio a antiga ministra do Turismo das Filipinas, representando a APP Tours 

deste país; um representante da Vered Hasharon, de Israel; uma representante da Great 

Experiences, dos Estados Unidos da América; o responsável do Santuário de Lourdes, 

em França e um professor do Chung Nam Institute, da Coreia do Sul. Estas intervenções 

permitiram-nos compreender os elementos diferenciadores destes destinos turísticos e 

incluir as relações que estes mercados estabelecem com o destino turístico de Fátima, de 

acordo com a sua especificidade e singularidade.  

A Secretária de Estado do Turismo encerrou os trabalhos referindo o potencial do 

turismo religioso nacional tendo destacado ser incontornável o papel de Fátima no 

posicionamento de Portugal enquanto destino de turismo religioso. Esta responsável 

realçou que há muitos turistas, nomeadamente americanos "… que conhecem Portugal 

através de Fátima". Esta representante reforçou a ideia de que Portugal é um país "… 

que acolhe muito bem todas as religiões e convive muito bem com todos o tipo de 

religiões, um país tolerante". 

Durante a tarde decorreu a Bolsa de Contactos “One to One Meetings”, no Steyler 

Fátima Hotel, com a participação de buyers/operadores turísticos de vários mercados 

internacionais, operadores turísticos nacionais, agentes de viagens, hoteleiros e outros 

empresários vocacionados para o turismo religioso. 

Nas pastas dos participantes foram colocados 550 questionários em português e em 

inglês. Recebemos as respostas e validámos 380 inquéritos (270 em língua portuguesa e 

110 em língua inglesa).  

O questionário foi constituído por três grupos.  
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No grupo I efetuámos a identificação da entidade representada e da forma de 

participação de cada inquirido, com o objetivo de caraterizar os inquiridos do 

questionário.  

No grupo II apresentámos 15 afirmações relativas à componente do turismo religioso 

de Fátima, para compreender as opiniões destes stakeholders relativamente ao território 

e à dinâmica do mesmo. Solicitámos ainda a avaliação dos impactos que o turismo 

religioso tem realizado no desenvolvimento social, ambiental, cultural e organizacional 

de Fátima. Esta avaliação permitiu avaliar a perceção dos diferentes grupos económicos 

que trabalham no setor, com resultados diferenciados para os operadores turísticos 

internacionais que mais convivem com as viagens das imagens peregrinas.  

No grupo III procurámos obter a opinião dos inquiridos relativamente à importância 

da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima para o desenvolvimento do turismo 

religioso desta localidade. Investigando se os operadores turísticos, hoteleiros, 

representantes do poder local e do poder eclesiástico conhecem a dinâmica das viagens 

da imagem peregrina, questionámos os inquiridos relativamente aos países onde esta 

imagem tem um maior poder de influência e a respetiva origem dos fluxos que origina.  

Aplicando a fórmula estatística enunciada na metodologia, apuramos uma margem 

de erro de 5%, com um nível de confiança de 99%, apresentando os principais 

resultados, assim como as diversas variáveis.  

Procedemos à identificação dos participantes em termos das entidades que 

representavam (gráfio 5). No universo dos inquéritos validados 55% representavam 

operadores turísticos, 27% estabelecimentos hoteleiros/residenciais, 10% empresas 

turísticas, 5% associações/organismos, 2% estruturas museológicas, 1% congregações 

religiosas e 1% outros (gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Entidade representada (março 2016). Fonte: própria. 

 

A maioria dos inquiridos pertencem ao setor da operação turística, seguidos dos 

responsáveis da hotelaria local, o que se traduziu em resultados diferentes em relação a 

algumas questões. Nesse sentido, para além da análise geral que desenvolvemos em 

torno das perguntas, diferenciamos as respostas destes dois grupos sempre que existam 

variáveis relevantes. 

No grupo II, constatamos que a maioria dos sujeitos concordam que o turismo 

religioso é, e será, uma atividade importante para o desenvolvimento de Fátima nos 

próximos 10 anos, apresentando-se competitivo, com estratégia e capacidade de 

crescimento. Uma oferta que originou o aumento dos equipamentos religiosos e que 

contribuiu para a existência de serviços turísticos e religiosos de reconhecida dimensão 

e qualidade (anexo 10). Estes valores corroboram o estudo de Prazeres & Carvalho 

(2015, p. 1161), que identificaram Fátima com “… oferta religiosa”, verdadeiramente 

“… forte, demarcando‑se positivamente em relação às restantes variáveis (turísticas)”.  

De acordo com a tabela 12, verifica-se que 11% dos inquiridos discordam da 

importância do turismo religioso para a melhoria e o aumento dos equipamentos 

públicos. Dos 11% de inquiridos que discordam desta afirmação, 3% são de operadores 

turísticos e 3,5% de representantes de estabelecimentos hoteleiros. Esta percentagem, 

que advém de respostas dos representantes dos estabelecimentos hoteleiros, pode-se 

justificar pelo conhecimento que estes protagonistas possuem relativamente ao reduzido 

investimento do governo em Fátima, durante décadas, e ao crescimento desregulado 

deste território que contou com a inexistência e incumprimento de diversos planos de 
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ordenamento. A opção nem concordo, nem discordo colheu 24%. 80% destas respostas, 

oriundas de inquiridos estrangeiros, compreendem-se pelo desconhecimento destes 

relativamente à evolução e ao surgimento destas estruturas em Fátima. As restantes 

respostas obtiveram 20 e 40% nas opções concordo e concordo totalmente, 

respetivamente, o que se pode explicar pelos recentes investimentos realizados pela 

autarquia e pelas autoridades do Santuário de Fátima, no âmbito do processo de 

requalificação urbana da cidade. No que concerne à dimensão do turismo religioso, 

importa recordar Prazeres & Carvalho (2015, p. 1145) que o afirmam como um 

“…fenómeno à escala global, com grande importância local e regional a múltiplos 

níveis, da religião à cultura, do património à economia e às políticas públicas”.  

 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem concordo, nem 

discordo; 4-concordo; 5-concordo totalmente 

1 2 3 4 5 

O turismo religioso tem contribuído para melhorar e aumentar os 

equipamentos públicos. 

  42 / 11% 91 / 24% 76 / 20% 171 / 45% 

O desenvolvimento do turismo religioso em Fátima deve privilegiar a 

sustentabilidade da mensagem de Fátima.  

    30 / 8% 30 / 8% 320 / 84% 

Os impactos negativos associados ao desenvolvimento do turismo 

religioso de Fátima têm sido mínimos. 

  30 / 8% 91 / 24% 12 / 3% 247 / 65% 

 

Tabela 12 – Turismo religioso em Fátima (março 2016). Fonte: própria. 

 

Na asserção de que o desenvolvimento de Fátima deve privilegiar a sustentabilidade 

da mensagem de Fátima (tabela 12), 8% das respostas situaram-se na opção não 

concordo, nem discordo. Este valor que advém das respostas dos inquiridos 

estrangeiros, explica-se pelo facto de existir um número residual de operadores 

turísticos que desvalorizam a importância da existência da mensagem, em si, para os 

fluxos turísticos, ainda que a mesma se afirme, por parte das autoridades religiosas, 

como um elemento intrínseco do “fenómeno de Fátima”. Porém, os 84% de respostas 

concordo totalmente, oriundos de inquiridos nacionais e estrangeiros, confirma a 

compreensão e a importância desta mensagem não só para o fenómeno, como para a 

identidade deste destino turístico. Relativamente a esta questão não nos podemos alhear 

da identificação de Fátima como: Cidade da Paz.  

Locais como Fátima, onde a “… religiosidade popular”, “… a religião e o turismo 

são a base da economia local”, todas as estruturas respondem às “… necessidades 

(espirituais e materiais) e expectativas dos visitantes”. São lugares onde “… a dimensão 

do sagrado predomina sobre as dimensões económica, política e social”, assumindo-se 
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como estratégica e fundamental para a “… afirmação da identidade local e de 

atratividade futura” (Prazeres & Carvalho, 2015, p. 1146). É à luz desta perspetiva que 

analisamos as respostas obtidas relativamente à afirmação sobre os impactos negativos 

associados ao desenvolvimento do turismo religioso de Fátima, apurando-se a 

existência de 8% de posições discordo, provenientes das respostas dos representantes 

dos hoteleiros (tabela 12). Uma posição que se compreende por vir daqueles que foram 

os primeiros e principais investidores na hotelaria de Fátima, com origens familiares na 

freguesia e na região, conhecendo pessoal e historicamente os aspetos negativos 

inerentes ao crescimento desregulado da cidade, com as consequentes repercussões na 

área dos serviços e do comércio. Os 24% de inquiridos que assinalaram não concordar, 

nem discordar, têm origem, igualmente, no setor hoteleiro e nos operadores turísticos 

estrangeiros. Ainda assim 65% das respostas recaíram na opção concordo totalmente. 

Acreditamos que para estes resultados contribuiu a preservação do local onde se refere 

ter ocorrido o fenómeno, por parte das autoridades do Santuário de Fátima. Esta 

proteção ocorreu pela compra de terrenos particulares, para aquele que veio a tornar-se 

o recinto do santuário, os parques do santuário, os Valinhos até Aljustrel, 

salvaguardando estas áreas da especulação imobiliária e assegurando a própria 

identidade paisagística do local. A par desta ação, as sóbrias construções das estruturas 

religiosas (seminários e casas de culto), pela sua estrutura e natureza, não contribuíram 

para a descaraterização deste destino turístico. Ao invés, a iniciativa privada (prédios de 

habitação, comércio e hotelaria), preconizada com maior intensidade na década de 80 e 

90, do século XX, ocorreu de forma desregulada, com o beneplácito das autoridades 

municipais e estatais.  

A ligação da oferta, com a diversidade histórica e cultural, e o envolvimento das 

estruturas religiosas, empresariais e políticas da região obtiveram uma esmagadora 

aprovação ao registarem 95 e 93%, respetivamente, de respostas concordo e concordo 

totalmente (anexo 10). Reconhece-se, desta forma e valida-se a existência de circuitos 

culturais na região, cuja responsabilidade está acometida à entidade regional de turismo, 

às autarquias e aos agentes turísticos que a concretizam e a promovem, estabelecendo 

Fátima como a âncora deste território e desta região.  

Sobre os impactos do turismo religioso no desenvolvimento social e ambiental de 

Fátima, no conjunto das afirmações apresentadas confirmamos que a globalidade dos 

inquiridos concorda que o turismo religioso contribui para a diminuição do nível do 
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desemprego, para a melhoria e desenvolvimento de infraestruturas locais e de âmbito 

religioso (anexo 10). Esta concordância torna irrefutável a conceção de que o turismo 

religioso participa no desenvolvimento económico e social da cidade e da região. Esta 

participação responsabiliza todas as entidades públicas e privadas para a obtenção de 

respostas que suportem as contínuas necessidades da atividade turística neste destino.  

É sobre a utilização racional dos espaços públicos, religiosos e/ou privados e no 

desenvolvimento de planos e programas sociais e ambientais que registamos 18% de 

respostas discordo. Esta percentagem é proveniente de questionários nacionais, 

pertencentes a operadores turísticos e a representantes hoteleiros (tabela 13).  

 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem concordo, nem discordo; 

4-concordo; 5-concordo totalmente 

1 2 3 4 5 

Utilização racional dos espaços públicos, religiosos e/ou privados   68 / 18% 61 / 16% 95 / 25% 156 / 41% 

Desenvolvimento de planos e programas sociais e ambientais   68 / 18% 61 / 16% 106 / 28% 145 / 38% 

 

Tabela 13 – Impacto do turismo religioso no desenvolvimento social e ambiental (março 2016). Fonte: 

própria. 

 

A discordância assinalada nestas duas questões por estes dois grupos, fundamenta-se 

pela existência de um conhecimento mais consistente por parte de pessoas que 

trabalham e vivem em Fátima, compreendendo, por exemplo, a especificidade do 

território de Fátima ser constituído pelo minifúndio, o que inviabilizou a aquisição de 

grandes áreas para o desenvolvimento do investimento público de acordo com os parcos 

planos de ordenamento. Sobre esta questão importa recordar a pressão imobiliária que o 

território de Fátima registou na década de 80 e 90, do século XX. Estes fatores e o 

déficit de investimento municipal em Fátima, justificam a ausência de espaços públicos 

que sirvam a população residente e o número de pessoas que anualmente afluem a 

Fátima. A inexistência de um jardim público, por exemplo, comprova a inércia do poder 

local relativamente a este território. Estas respostas demonstram existir uma clara noção 

de que a gestão da propriedade na cidade de Fátima, independentemente da titularidade 

da mesma, pode e deve ser efetuada de outra forma, beneficiando dos fluxos turísticos e 

da qualidade de vida das pessoas que ali trabalham e residem. Sobre esta temática 

importa recordar Cravidão & Santos (2013, p. 11) que defendem “… ligações entre o 

turismo e os territórios” como elementos “…importantes no encadeamento das práticas 

turístico/culturais”. Prosseguindo a análise estatística, os 16% de respostas nem 
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concordo, nem discordo, resultantes dos inquiridos estrangeiros, advêm, na nossa 

análise, de um desconhecimento da dimensão afeta ao território e à existência, ou não, 

de planos e programas sociais e ambientais. Nesse sentido julgamos que estes 16% de 

respostam resultam de pessoas que optaram não concordar e/ou discordar. Ainda assim, 

66% concordam existir uma utilização racional dos espaços em apreço, assim como 

planos e programas sociais e ambientais neste território. 

Na avaliação do impacto do turismo religioso no desenvolvimento cultural de 

Fátima, a maioria dos inquiridos concordam que este setor contribui para a valorização 

dos artigos religiosos, dos produtos culturais locais, da herança cultural e religiosa, tal 

como para a valorização e preservação do património religioso e histórico, ao registar 

percentagens superiores a 96%, nas opções concordo e concordo totalmente. Estes 

valores refletem a importância do turismo religioso e do património de Fátima, não só 

porque o próprio produto turístico comporta estes recursos, mas também pelo seu 

contributo para a identidade cultural e histórica da freguesia e do concelho (anexo 10). 

É somente em torno da afirmação envolvimento dos agentes autárquicos (tabela 14) que 

registamos 8% na opção discordo, oriunda dos operadores turísticos e representantes de 

hoteleiros. Também os 28% de respostas nem concordo, nem discordo, 16% advêm, 

destes inquiridos e os restantes 12%, dos operadores turísticos nacionais. Estas opções e 

escolhas resultam, no nosso parecer, do desleixo a que o território de Fátima foi sujeito, 

durante décadas, por parte de um poder local que não se encontrava preparado e com 

capacidade de resposta para as exigências de crescimento de uma localidade com 

Fátima. Para os 62% de respostas concordo e concordo totalmente, maioritária de 

operadores turísticos nacionais e estrangeiros, acreditamos ter contribuído a recente 

intervenção municipal concretizada pela requalificação das Ruas Cónego Formigão e 

Papa João Paulo II (ruas que ladeiam o recinto do Santuário) e a requalificação da 

Avenida D. José Alves Correia da Silva. Esta intervenção alterou, significativamente, a 

cidade, concedendo mais espaço e garantindo mais segurança para todas as pessoas que 

se deslocam a pé a Fátima. Uma melhoria que não ocorreu somente ao nível do 

planeamento e da requalificação urbana, mas paralelamente através da política de 

promoção deste destino de turismo religioso, através do Município de Ourém, em 

concertação com a Associação Empresarial Ourém-Fátima e com o Turismo do Centro, 

numa escala nacional e internacional. 
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1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem concordo, nem discordo; 

4-concordo; 5-concordo totalmente 

1 2 3 4 5 

Envolvimento dos agentes autárquicos    30 / 8% 106 / 28% 46 / 12% 198 / 52% 

 

Tabela 14 – Impacto do turismo no desenvolvimento cultural (março 2016). Fonte: própria. 

 

Este desenvolvimento de parcerias nos últimos anos e a promoção de Fátima por 

parte do poder local em feiras internacionais, ainda que não se tenha tendo substituído 

às responsabilidades das autoridades da administração central, contribuiu para “… 

ampliar a oferta de Fátima em mercados emergentes, com resultados visíveis nos fluxos 

da América do Sul e da Ásia”, como referiu o Presidente da Associação Empresarial 

Ourém-Fátima no IV Workshop Internacional de Turismo Religioso. 

Na pergunta 4, do grupo II, relativa à avaliação do impacto do turismo religioso no 

desenvolvimento organizacional e político de Fátima é unanimemente reconhecido 

existir uma participação ativa dos agentes turísticos e económicos e um consequente 

aumento da visibilidade da cidade a nível nacional e internacional (anexo 10). Estas 

posições consolidam e comprovam não só o desenvolvimento da atividade turística 

através de novos operadores turísticos, como resultam das ações preconizadas nos 

últimos anos e das parcerias estabelecidas entre o setor religioso, económico e político. 

A realização anual do Workshop Internacional de Turismo Religioso e a operação 

“Fátima 2017: ações para consolidar uma marca” desenvolvida pela Associação 

Empresarial Ourém-Fátima em parceria com o Município de Ourém, apoiada por fundos 

comunitários, com o objetivo de promover Fátima enquanto destino e reforçar a marca 

Portugal, são alguns dos exemplos de iniciativas que evidenciam uma convergência de 

sinergias em torno deste destino. Impõe-se o incremento e o aprofundamento destas 

parcerias, enquanto estratégia de planeamento integrado para Fátima. Esta necessidade, 

sendo reconhecida por 98% dos inquiridos pertencentes ao grupo dos operadores 

turísticos, que desenvolvem a sua ação no segmento do turismo religioso, confirmam a 

relevância da ação conciliadora entre os objetivos comerciais e os objetivos religiosos. 

Uma concordância que evidencia a importância do recurso turístico em si face à procura 

que o mesmo origina. 

Na convergência dos objetivos comerciais com os objetivos religiosos (tabela 15) 

84% das respostas situaram-se nas opções concordo e concordo totalmente. Este valor 

demonstra que os inquiridos veem a ligação existente entre o recurso turístico 

(fenómeno religioso) e o desenvolvimento da atividade turística preconizada pelo setor 



 

152 

 

económico (visitantes). Um reconhecimento que advém do trabalho conjunto e do 

reforço das relações entre as autoridades religiosas e as entidades empresariais, face aos 

objetivos partilhados, respeitando os divergentes propósitos que comércio e religião 

preconizam. Recorde-se que, não sendo responsabilidade direta ou competência da 

Igreja preconizar convergências com o setor económico, por iniciativa da Reitoria do 

Santuário ocorre, anualmente, uma reunião entre esta estrutura e os hoteleiros de 

Fátima. Ainda assim, registamos 6% de respostas discordo, oriundas de operadores 

turísticos nacionais, e 10% de nem concordo, nem discordo, assinaladas 

maioritariamente por operadores turísticos estrangeiros. Estes valores, demonstram a 

necessidade de reforçar as ligações entre estas duas atividades que, sendo distintas, 

convergem para a promoção do destino.  

 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem concordo, nem 

discordo; 4-concordo; 5-concordo totalmente 

1 2 3 4 5 

Convergência dos objetivos comerciais com os objetivos religiosos   23 / 6% 38 / 10% 91 / 24% 228 / 60% 

Convergência dos objetivos religiosos com a dinâmica comercial 23 / 6% 80 / 21% 91 / 24% 72 / 19% 114 / 30% 

Convergência das políticas municipais com a dinâmica social e 
religiosa 

   95 / 25% 87 / 23% 198 / 52% 

 

Tabela 15 – Impacto do turismo religioso no desenvolvimento organizacional e político (março 2016). 

Fonte: própria. 

 

Relativamente à convergência dos objetivos religiosos com a dinâmica comercial 

(tabela 15), 49% dos inquiridos selecionaram as opções concordo e concordo 

totalmente. Todavia existem 24% de respostas na opção nem concordo, nem discordo, 

oriundas do grupo dos operadores turísticos estrangeiros, que acreditamos estarem 

menos informados relativamente às iniciativas existentes. Realçamos os 6 e 21% de 

respostas discordo e discordo totalmente, respetivamente, assinaladas por inquiridos do 

setor hoteleiro (8,16%) e operadores turísticos nacionais (18,95%) evidenciam que o 

fosso outrora existente e amplamente referido, entre a componente religiosa e o setor 

económico, tem sido encurtado por parte destas duas estruturas. Respeitando as matrizes 

conceptuais que separam a religião e o comércio, tem existido, por parte das respetivas 

estruturas, uma convergência em torno do que Fátima representa para todos os 

protagonistas. A própria participação e patrocínio direto das autoridades do Santuário 

nos workshops internacionais de turismo religioso, assim como a permanente 

disponibilidade destes responsáveis em integrar soluções para a concretização das 
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grandes intervenções de requalificação urbana, como ocorreu com a obra do túnel da 

Avenida D. José Alves Correia da Silva, comprovam esta contínua ligação.  

Por fim, destacamos os valores apurados em torno da convergência das políticas 

municipais com a dinâmica social e religiosa (tabela 15), que obteve 75% de respostas 

concordo e concordo totalmente. Este valor evidencia, paralelamente, o incremento da 

política de promoção turística que, nos últimos anos, o Município de Ourém tem 

preconizado sobre uma extensa rede de geminações municipais (Altötting, Alemanha; 

Czestochowa, Polónia; Le Plessis-Trévise, França; Monapo, Moçambique; São Filipe, 

Cabo Verde; Pitesti, Roménia; Lourdes, França; Barueri, Brasil; San Giovanni Rotondo, 

Itália). Ainda assim 25% dos inquiridos, operadores turísticos estrangeiros e nacionais, 

optaram pela opção nem concordo, nem discordo. Uma opção que poderá advir do 

desconhecimento de alguns dos profissionais deste setor, relativamente às políticas 

municipais, ou uma eventual dispensa na emissão de opinião. Sobre esta afirmação, 

importa ainda relembrar a importante parceria existente entre a Associação Empresarial 

Ourém-Fátima e o Município de Ourém em torno da promoção nacional e internacional 

de Fátima, através da participação em feiras internacionais de turismo, às quais o atual 

governo se tem associado, com resultados e medidas objetivas. A realização contínua 

deste workshop, que fomenta o estabelecimento de novas relações e incrementa uma 

efetiva e nova rede de negócios assume-se como uma iniciativa conjunta de sucesso. 

Relativamente à importância da imagem peregrina para o desenvolvimento do 

turismo religioso em Fátima (tabela 16), a maior parte dos inquiridos consideram-na 

importante (33%), muito importante (58%) e extremamente importante (8%) para o 

desenvolvimento do turismo religioso neste destino turístico. Nesse sentido 99% dos 

inquiridos identificam e valorizam a existência deste ícone como elemento de promoção 

do turismo religioso em Fátima. 

 

1-irrelevante; 2-pouco importante; 3-importante; 4-muito 

importante; 5-extremamente importante. 
1 2 3 4 5 

 

Importância da imagem peregrina para o turismo religioso de Fátima 
 

   

1 / 1% 

 

128 / 33% 

 

220 / 58% 

 

31 / 8% 

 

Tabela 16 – Importância da imagem peregrina para o turismo religioso de Fátima (março 2016). Fonte: 

própria. 

Observando somente as opiniões dos operadores e das empresas turísticas, a opção 

muito importante recolheu 89% de registos. Estes 31% de respostas adicionais, 
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relativamente aos dados totais, advêm dos participantes estrangeiros. Um aumento que 

se pode validar pela existência de um conhecimento mais assertivo por parte destes 

profissionais, pelos resultados que as viagens internacionais da imagem peregrina 

originam junto das comunidades com quem trabalham, confirmando-se, desta forma, a 

sua relevância e importância para o setor do turismo religioso em Fátima. Analisando as 

respostas dos representantes dos estabelecimentos hoteleiros relativamente à 

importância da imagem peregrina para o turismo religioso, verificamos que a maioria 

das suas opiniões recaiu na opção muito importante. Acreditamos, que, para a 

assertividade destes valores por parte destes stakeholders, contribui a presença 

frequente de grupos organizados de pessoas que pernoitam nas unidades hoteleiras de 

Fátima e que interagem com os proprietários das mesmas. A vinda a Fátima de grupos 

organizados após uma passagem da imagem peregrina nas suas origens, foi-nos 

transmitida pelo Reitor do Santuário como um dos efeitos das viagens internacionais 

desta imagem. Para além da noção de que a imagem contribui para o fomento da 

deslocação a Fátima, o Reitor do Santuário afirmou que após a imagem ter passado em 

diversas localidades as pessoas manifestam ter sentido o desejo de vir conhecer Fátima, 

o que corrobora estes valores. 

Sobre o impacto económico da imagem peregrina para o turismo religioso em 

Fátima (tabela 17), a globalidade dos inquiridos, que diariamente desenvolvem a sua 

atividade profissional neste setor, validaram a sua relevância para o turismo religioso.  

 

1-irrelevante; 2-pouco importante; 3-importante; 4-muito importante; 

5-extremamente importante. 
1 2 3 4 5 

Aumento do número de operações turísticas    99 / 26% 129 / 34% 152 / 40% 

Aumento do número de turistas/visitantes    99 / 26% 114 / 30% 167 / 44% 

Aumento do consumo de artigos religiosos     95 / 25% 133 / 35% 152 / 40% 

 

Tabela 17 - Impacto económico da imagem peregrina no turismo religioso de Fátima (março 2016). 

Fonte: própria. 

 

Um contributo que os inquiridos neste questionário identificam pelo aumento do 

número de operações turísticas, do número de turistas/visitantes e do consumo de 

artigos religiosos, através de percentagens esmagadoras nas opções importante, muito 

importante e extremamente importante, reconhecendo-se, nesse sentido, uma opinião 

generalizada em torno do valor e da importância da imagem.  
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Na afirmação relativa ao aumento do número de turistas/visitantes, existe uma 

variável de 4% (de 40%, para 44%), na opção extremamente importante, por parte dos 

operadores e empresas turísticas, estrangeiros. Ao existir um reforço por parte destes 

stakeholders que, amplamente, já haviam registado esta escolha, reforça-se, uma vez 

mais a importância e a dimensão internacional da imagem.  

Relativamente ao número de dormidas, os inquiridos do setor hoteleiro registaram 

um valor superior nas opções muito importante (54%) e extremamente importante 

(46%), o que reforça a consciência e relevância dos motivos que originam a vinda de 

grupos de peregrinos/visitantes internacionais a Fátima e que pernoitam nos 

estabelecimentos hoteleiros. Acreditamos que conhecendo as motivações dos seus 

clientes, os representantes dos hoteleiros reconhecem o contributo da imagem para a 

presença de um maior número de grupos e pessoas em Fátima.  

Destacamos ainda que nas questões relativas ao aumento do número de operações 

turísticas, do número de visitantes e do consumo de artigos religiosos, existem 26% de 

nem concordo, nem discordo. Estas respostas, provenientes de operadores e empresas 

turísticas nacionais e congregação religiosa/diocese, advêm de inquiridos que 

desconhecem a dimensão numérica destas operações.  

Quando questionados sobre os países onde a imagem peregrina atrai mais crentes a 

Fátima, a generalidades dos inquiridos assinalou, transversalmente, que, após a visita da 

imagem peregrina deslocam-se a Fátima crentes de Espanha (91%), Itália (84%), 

Polónia (35%), Brasil (23%) e EUA (12%), com os restantes países a obterem valores 

residuais (gráfico 6).  

 

Gráfico 6 – Perceção dos inquiridos sobre as nacionalidades que ocorrem a Fátima motivados pelas 

viagens da imagem peregrina (março 2016). Fonte: própria. 
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Os dados obtidos nesta questão, relativos aos cinco maiores países (Espanha, Itália, 

Polónia, Brasil e EUA), correspondem aos países que, efetivamente, mais peregrinos 

emitem para Fátima, o que revela um conhecimento dos mercados emissores de turistas 

e, simultaneamente, a consciência de que a existência da imagem peregrina se constitui 

como um elemento integrante dos fluxos turísticos desta localidade.  

Como poderemos constatar na análise e cruzamento de dados que iremos apresentar 

mais adiante, existem relações objetivas entre os percursos que as imagens peregrinas 

têm efetuado nestes destinos e a vinda de grupos organizados ao Santuário de Fátima.  
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SÍNTESE 

 

A oportunidade de obter a opinião dos principais operadores turísticos nacionais e 

internacionais, hoteleiros, empresários do setor levou-nos à realização deste 

questionário. Reforçámos o conhecimento em torno da dimensão do turismo religioso 

de Fátima. Registámos a assunção por parte dos representantes da administração central 

e do poder local que Fátima apresenta-se como uma marca forte, internacionalmente 

conhecida no domínio do turismo religioso, reforçada pela sua mensagem, num 

processo para o qual a imagem peregrina desempenha a sua função.  

Apurámos que o turismo religioso é e será uma atividade importante para o 

desenvolvimento de Fátima a médio prazo, com capacidade de crescimento, visto ter 

impulsionado e sustentado os equipamentos religiosos e as estruturas de alojamento e 

serviços. Comprovámos um outro conjunto de afirmações que, ainda que se pudessem 

constituir como afirmações expectáveis face à dimensão de Fátima no mundo, somente 

através deste estudo se permitiu a sua validação.  

Constatámos existir uma participação ativa dos agentes turísticos e económicos de 

Fátima, no desenvolvimento do território e uma convergência dos objetivos comerciais 

com os objetivos religiosos. Esta conclusão identifica uma abertura crescente por parte 

da Igreja em acompanhar os objetivos inerentes ao desenvolvimento do turismo 

religioso. A própria organização da peregrinação jubilar dos operadores do turismo, 

com o Santuário, que ocorreu em 2017, comprova, essa confluência entre as diversas 

entidades. Ainda que com objetivos diferenciados, o desenvolvimento de iniciativas 

conjuntas, entre autoridades eclesiásticas, setor económico e autoridades municipais, 

permite uma promoção turística mais eficaz e uma gestão do território mais sustentada.   

Os 99% de inquiridos que valorizam e destacam a existência da imagem peregrina 

pelo mundo como elemento de promoção do turismo religioso em Fátima, comprova a 

sua dimensão. Uma dimensão que é reconhecida pelos operadores turísticos estrangeiros 

que trabalham nos territórios onde a imagem peregrina exerce a sua influência. É, desta 

forma, que também se explicam os fluxos turísticos internacionais e a correspondente 

ligação aos principais países emissores de turistas. Se os operadores turísticos 

estrangeiros foram aqueles que mais vezes responderam não concordo, nem discordo 

relativamente às afirmações sobre a dinâmica de Fátima, estes inquiridos foram 
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igualmente aqueles que deram mais respostas muito importante, na pergunta relativa à 

importância da imagem peregrina para Fátima.  

 Registámos igualmente o conhecimento dos inquiridos dos estabelecimentos 

hoteleiros que, ao receberem nas suas unidades grupos organizados oriundos de vários 

pontos do mundo e na existência específica de pacotes turísticos relativos a diversos 

países, validam o valor da passagem da imagem peregrina.    

Através dos dados obtidos consolidamos a afirmação e a perceção da existência da 

imagem peregrina como elemento constituinte do fenómeno, influencia e motiva, 

através das suas viagens internacionais, os fluxos turísticos desta cidade enquanto 

elemento de difusão de Fátima pelo mundo.  
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2. Viagem da imagem peregrina à paróquia de Ladispoli, Itália 

 

Por iniciativa da diocese Sabina-Poggio Mirteto e em concertação com o Movimento 

Mariano Mensagem de Fátima de Itália, decorreu uma peregrinação com a imagem nas 

comunidades diocesanas da região de Lázio, Campânia, Emilia Romagna, Puglia, 

Calábria e Abruzzo, de 2 abril a 2 de outubro de 2016, celebrando o “Centenário das 

Aparições do Anjo” (anexo 4).  

Entre os dias 10 e 17 de abril acompanhámos a visita da imagem peregrina na 

paróquia de Sacro Cuore, em Ladispoli, Itália, de acordo com o programa estipulado. 

Esta visita foi motivada pela necessidade de experienciar a vivência do visitante numa 

viagem da imagem peregrina, interagir com agentes locais, ter acesso a fontes de 

informação e para aplicar o questionário. 

Durante este período assistimos às cerimónias, registando a comparência de milhares 

de pessoas de todas as idades e condições sociais, autoridades civis, militares e 

políticas, membros da arquidiocese, do Movimento Mariano Mensagem de Fátima e do 

Vaticano. Durante estes 7 dias solicitámos aos presentes o preenchimento de um 

questionário (anexo 5) procurando aferir informações e opiniões relativas à presença, ao 

evento, à história e à mensagem de Nossa Senhora de Fátima, à existência da imagem 

peregrina e aos sentimentos que a mesma despertava. 

O questionário encontrava-se dividido em cinco grupos. O grupo I visou identificar 

as pessoas ao nível do género, da nacionalidade, residência habitual e profissão. O 

grupo II procurou aferir a situação religiosa de cada sujeito e a sua prática religiosa. O 

grupo III pretendeu avaliar o conhecimento de cada pessoa relativamente à história das 

aparições, à respetiva mensagem, e se os inquiridos já haviam estado em Fátima. O 

grupo IV incidiu sobre a cerimónia com a imagem, na forma como os inquiridos 

tomaram conhecimento da sua existência e, apresentando uma lista de motivos, aferir a 

motivação para a sua presença. A última pergunta, deste grupo, visou apurar o eventual 

desejo dos inquiridos se deslocarem a Fátima após terem assistido à peregrinação. O 

grupo V indagou a opinião das pessoas relativamente ao valor da imagem, para Fátima, 

e para a Igreja Católica. Paralelamente, pretendemos aferir os elementos identificativos 

e sensoriais de cada sujeito relativamente à imagem, assim como o eventual desejo da 

sua aquisição. Validados 517 questionários, apresentamos os valores apurados, com 
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uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 99% (de acordo com a fórmula 

estatística enunciada na metodologia), estabelecendo variáveis de acordo com as 

questões colocadas e procura de respostas para a nossa pergunta de partida.  

Do universo em análise identificámos a participação de 233 pessoas do sexo 

masculino e 282 do sexo feminino, representando, respetivamente, 45 e 55% (anexo 

11). Para aferir a faixa etária dividimos os inquiridos em grupos, com intervalos de 20 

anos de idade. Nesse sentido apuramos que o maior número tinha idades compreendidas 

entre os 43 e os 64 anos (gráfico 7). Ainda que se tenha tratado de uma cerimónia 

religiosa, e tomando o estereótipo de que os inquiridos nas cerimónias religiosas se 

situam, esmagadoramente, em idade adulta e idosa, não podemos deixar de registar a 

presença de um elevado número de jovens nas cerimónias ocorridas, e que neste 

questionário se situaram nos 38% (22 e os 42 anos). Uma participação que evidencia a 

recetividade da imagem junto de todas as faixas etárias, assegurando desta forma a sua 

continuidade temporal pela experiência vivida e retida na memória destes sujeitos.  

 
Gráfico 7 – Estrutura etária. (abril 2016). Fonte: própria. 

 

A maioria dos inquiridos era italiana, com exceção para as pertencentes à 

Congregação das Irmãs de N. ª Sr.ª do Calvário, que eram oriundas de Cabo Verde, 

Quénia, Chile, Venezuela, Filipinas, Senegal, Venezuela e Equador. Neste sentido, e 

pelos questionários realizados, não registámos a presença de nenhum turista ou crente 

estrangeiro.   
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Aferindo a residência dos inquiridos com consciência de que esta peregrinação se 

destinou à paróquia de Sacro Cuore, em Ladispoli participaram neste questionário 116 

de pessoas das localidades de Civitavechia, Grosseto, Cerveteri, Valcanneto, Ceri, 

Tarquinia, Furbara, Santa Mariela, Monteroni, Vicaria, Fregene, Boccea e Fiumicino. A 

presença de pessoas oriundas destas localidades, que se situam num raio de 20 km em 

torno de Ladispoli e por isso externas à paróquia abrangida por esta viagem (paróquia), 

evidencia a dimensão e a força da imagem, ao motivar a deslocação de pessoas de 

outras paróquias para as cerimónias.  

Relativamente à atividade profissional, registámos que, à data, 395 (76%) dos 

intervenientes se encontravam ativos, 26 (5%) desempregados, 52 (10%) reformados, 

28 (6%) estudantes e 16 (3%) religiosos (gráfico 8). 

 
Gráfico 8 – Ocupação. (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Dos inquiridos empregados assinalámos a presença de funcionários públicos, ativos 

por conta própria, empregados por conta de outrem, profissões liberais, elementos das 

forças de segurança e militares. Esta panóplia de profissões ilustra a transversalidade 

social e económica dos inquiridos nas cerimónias. 

Avaliando a situação religiosa, 495 (96%) pessoas identificaram-se como católicas. 

20 (3,8%) inquiridos indicaram a opção nenhuma religião, registando-se ainda 1 (0,2%) 

questionário com a variável outra religião (gráfico 9). Ainda assim, neste estudo, 21 

pessoas sem religião ou com outra devoção, deslocaram-se e presenciaram cerimónias 

com a imagem peregrina. Estes resultados levam-nos a recordar Tavares (2004), que 
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destaca as referências que as pessoas estabelecem no seu subconsciente com uma 

marca. Referências que assentam sobre uma imagem nítida, identificável, que se 

apresenta como uma menção portadora de determinadas qualidades e que neste estudo 

levaram à presença de pessoas sem ligação religiosa, a participarem numa cerimónia 

com a imagem peregrina. Para este autor, ocorrências desta natureza explicam-se pelo 

poder da imagem que se encontra presente na memória do indivíduo, revelando o seu 

valor. 

 

Gráfico 9 – Condição religiosa (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Das 495 pessoas que se identificaram como católicas, o maior grupo de inquiridos 

situa-se entre os 43 e os 64 anos, com 47%. Porém, os 37% de pessoas que se 

encontram no grupo entre os 22 e 42 anos, leva-nos a concluir que a imagem peregrina 

de Nossa Senhora de Fátima evidencia um poder de atração igualmente significativo 

junto de uma faixa etária mais baixa (anexo 11).  

Relativamente à participação das pessoas nas cerimónias religiosas, os intervenientes 

dividiram-se entre os 167 (34%) de respostas na opção 1 vez mês, seguidos de 153 

(31%) escolhas sobre a opção 1 vez semana. As Celebrações: Natal, Páscoa, Batizados 

obtiveram 120 (24%) registos (gráfico 10).  
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Gráfico 10 – Frequência de participação em cerimónias religiosas. (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Os 24% de pessoas que assinalaram só participarem em cerimónias religiosas em 

períodos de celebrações, não se assumindo como católicos praticantes, mas integrando 

esta cerimónia com a imagem peregrina, transmite-nos a ideia de que esta peregrinação 

potenciou a presença de católicos com diminuta participação no culto da Igreja (gráfico 

9). Nesse sentido, a imagem comprova a sua componente congregadora em torno das 

motivações religiosas dos sujeitos. 

Das 495 pessoas que se identificaram como católicas e que representam 96% do 

universo em análise, 28 referiram não frequentar missa/cerimónias religiosas o que 

representa 6% deste universo (gráfico 11). Nesse sentido, e como nos refere Farquhar 

(1989), nesta cerimónia, o nome da imagem peregrina e o símbolo que a mesma 

comporta, apresentaram-se com um valor adicional, relativamente, à própria Igreja 

Católica.  

 

Gráfico 11 – Católicos sem participação nas cerimónias religiosas. (abril 2016). Fonte: própria. 
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Nesse sentido, dos 517 inquiridos deste questionário, 49 (9%) manifestaram não 

possuir uma ligação à religião católica ou sem frequência de participação, tendo, porém, 

assistido a estas cerimónias. Estes 9% comprovam que a imagem peregrina ampliou a 

participação das pessoas nas cerimónias religiosas, atestando o próprio valor da sua 

imagem e da sua identidade. Uma identidade própria que Aaker (2010) refere ser 

fundamental para a expansão e consolidação da marca, por parte da sua organização. 

Sobre o conhecimento dos inquiridos relativamente à história das aparições de Nossa 

Senhora de Fátima, 435 (84%) pessoas assinalaram conhecer a história e 82 (16%) 

assinalaram desconhecê-la (gráfico 12).  

 

Gráfico 12 – Conhece a história das aparições de Nossa Senhora de Fátima? (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Das 435 pessoas que afirmaram conhecer a mensagem, 48% possuía idades entre os 

43 e os 64 anos, seguidos do grupo entre os 22 e os 42 anos, com 36%. A elevada 

percentagem de inquiridos que afirmaram conhecer a história das aparições ilustra a 

dimensão e o conhecimento do fenómeno ocorrido em Fátima. Estes resultados 

corroboram a teoria de Blázquez, (2014, p. 35) que nos refere que “… as pessoas não 

compram produtos, mas sim as histórias que esses produtos representam”. Tal como 

não adquirem marcas, “… mas sim os mitos e os arquétipos que essas marcas 

simbolizam”. À luz deste conceito, e de acordo com o objeto em estudo, a imagem 

peregrina, enquanto elemento físico (estátua), comporta uma história (as aparições) 

maioritariamente conhecida.  Ao ser reconhecida a história que envolve o ícone, o 

produto, comprova-se através do seu peso simbólico, visto ser através da imagem 

peregrina que se estabelece a denominada, comunicação simbólica (Cerviño, 2002).  
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Relativamente ao conhecimento da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, 393 

(76%) inquiridos registaram conhecer a mensagem, inerente à imagem. Este é um 

elemento fundamental para o desenvolvimento da gestão de uma marca, por parte da 

uma organização religiosa: torná-la conhecida, de forma eficiente e objetiva, visto ser 

esta que também representa o conteúdo da própria organização (Kotler & Levy, 1990).  

Das 393 pessoas que afirmaram conhecer a mensagem, 48% possuía idades entre os 

43 e os 64 anos, seguidos do grupo entre os 22 e os 42 anos, com 36% (anexo 11). Estes 

valores, coincidentes com os relativos à definição religiosa e iguais, em termos 

percentuais, relativamente ao conhecimento da história de Nossa Senhora de Fátima 

evidenciam a existência de um público ciente dos elementos constituintes da cerimónia 

preconizada pela viagem da imagem peregrina.  

Contudo, 123 (24%) pessoas afirmaram não conhecer a sua mensagem (gráfico 13). 

Conscientes da existência de um número de pessoas que desconhecem a história das 

aparições e a inerente mensagem, nas cerimónias diárias existia um momento onde era 

relatada a história das aparições, explicada a mensagem e o seu contexto histórico. 

Através da entrevista ao Reitor do Santuário confirmámos que esta prática foi 

incrementada e decidida pelas respetivas autoridades, para que as visitas da imagem 

permitissem que se falasse de Fátima e da sua mensagem.  

A expansão e a consolidação de uma marca reportam-nos para a análise das 

características comuns às marcas, com maior poder de imagem, que advém da respetiva 

identidade. Uma identidade que se alcança através de um posicionamento forte, da 

respetiva longevidade, personalidade e continuidade junto dos consumidores. 

Analisando a caraterística da longevidade da Coca-Cola ou da Levi‘s, compreendemos 

como estas duas marcas se assumiram no mundo, enquanto símbolos da cultura 

americana. Nestes dois exemplos, concluímos que a força de uma marca resulta de um 

investimento de longo prazo, conquistando e fidelizando o consumidor (Lindstrom, 

2013). Uma longevidade que se alcança, de acordo com a tese de Kotler e Keller (2005), 

com a criação de identidade da marca através de um bem físico, como por exemplo um 

país, uma cidade, uma organização ou uma ideia. Replicando esta teoria sobre o objeto 

em estudo, relembramos que a imagem peregrina é reconhecida como um bem físico 

(estátua), oriundo de um local (Fátima) e gerido por uma organização (Igreja Católica), 

visitando diversas paróquias, localidades, interagindo com milhares de pessoas. 
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Gráfico 13 – Conhece a mensagem de Nossa Senhora de Fátima? (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Esta prática entronca com a tese de Serra e Gonzalez (1998) que afirmaram que, ao 

possuir uma imagem de marca diferenciada e representando esta uma fonte natural de 

valor, a organização desenvolve estratégias para que as pessoas reconheçam a existência 

de particularidades que personalizam o produto e que privilegiam a respetiva expansão, 

preservando o respetivo conteúdo que atribui significado à própria marca. É desta forma 

que a imagem peregrina se apresenta como um fator de motivação, despoletando um 

“… processo que origina um ciclo virtuoso, na medida em que as peregrinações da 

imagem peregrina potenciam o conhecimento da mensagem”, como referiu o Reitor do 

Santuário.  

Relativamente aos resultados apurados nas questões 3.1 e 3.2, e conhecedores da 

necessidade de formar opiniões e fornecer informações que consolidem a força da 

imagem, a estrutura religiosa atua, incluindo nas cerimónias momentos informativos. 

Este procedimento encontra correspondência com a teoria de Kapferer (2000) que 

apresenta a marca num discurso, numa comunicação, entre o emissor e o destinatário. 

Um discurso que também a imagem peregrina desenvolve, ao fomentar junto das 

pessoas um vínculo mentalmente entre estes e o epicentro do fenómeno: Fátima.  

Quando questionados se já tinham estado no Santuário de Fátima, 385 (75%) pessoas 

responderam nunca lá terem estado, 123 (24%) 1 vez e 6 (1%) 2 ou 3 vezes (gráfico 14). 

Esta pergunta procurou identificar a percentagem de pessoas já se haviam deslocado ao 

Santuário de Fátima, e que nesse sentido já estabeleceram um vínculo entre o que a 

imagem representa, e o seu lugar de origem. Ainda que a maioria nunca tenha estado em 

Fátima, importa destacar a existência de 129 pessoas que já estiveram em Fátima.  
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Gráfico 14 – Presenças no Santuário de Fátima. (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Das 129 pessoas que afirmaram já terem estado em Fátima, 55% possui idades 

compreendidas entre os 43 e os 64 anos, 24% entre os 65 e os 85 anos, e 20% com 

idades entre os 22 e os 42 anos. De entre estes valores destacamos os 24% de pessoas 

com idades compreendidas entre os 64 e os 85 anos, que se podem justificar pela idade 

da reforma e pela existência de uma maior disponibilidade. Ainda assim, os 55% de 

pessoas com idades entre os 43 e os 64 anos apresenta-se como a maioria dos inquiridos 

neste estudo. 

Procurando apurar o papel e a importância dos operadores turísticos em torno das 

viagens da imagem peregrina pelo mundo, e as consequentes visitas de grupos 

organizados ao Santuário, questionámos como e com quem é que estas pessoas se 

deslocaram a Fátima. Apurámos que a maioria dos inquiridos 75 (58%) referiu-as com a 

paróquia e 54 (42%) com familiares e amigos (gráfico 15). Na conversa ocorrida com o 

responsável da Paróquia de Ladispoli, tomámos conhecimento de que só a paróquia de 

Sacro Cuore, Ladispoli, tinha organizado, em 2004 e 2005, duas viagens a Fátima. 

Ainda que nesta questão não tenhamos registado qualquer resposta sobre a variável 

operador turístico, na referida conversa confirmámos que esta paróquia recorreu a 

operadores turísticos de Roma, que trabalham diretamente com as paróquias e com o 

destino Fátima. Nesse sentido, ainda que estes visitantes tenham identificado as viagens 

como organizadas pela paróquia, concluímos que as mesmas se operacionalizaram por 

um operador turístico. Estes elementos permitem-nos reforçar as opiniões obtidas nos 

resultados do questionário efetuado no IV Workshop Internacional e que apontavam 



 

168 

 

para um conhecimento da realidade turística de Fátima, por parte dos operadores 

turísticos internacionais.  

 

Gráfico 15 – Deslocação ao Santuário de Fátima. (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Relativamente à motivação e presença das pessoas nesta peregrinação, 473 (91%) 

dos auscultados referiram ter assistido pela primeira vez a uma cerimónia desta 

natureza, e 44 (9%) assinalaram já ter presenciado outra(s) (gráfico 16). 

 

Gráfico 16 – Participação em cerimónias com a imagem peregrina. (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Ainda que a maioria dos inquiridos tenham assistido pela primeira vez a uma viagem 

da imagem peregrina, mas reconhecendo-lhe um nome de dimensão mundial (Nossa 

Senhora de Fátima), através de uma identidade alargada, adquirida de acordo com a 

missão (religiosa) que desempenha e impulsionada pela estrutura de onde é oriunda 
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(Santuário de Fátima), ela comporta atributos singulares que lhe permitem ser 

reconhecida e desejada pelos seus recetores (pessoas que assistem às peregrinações). 

Desta forma, para além de assumir os principais elementos que Lencastre (2007) definiu 

como constituintes de uma marca, ela apresenta-se como uma imagem composta de 

valor, face à relação afetiva que as pessoas estabelecem com a mesma. 

Das 44 pessoas que registaram já ter assistido a uma cerimónia com a imagem, o 

grupo etário que registou mais de 52% de respostas (23) é o pertencente aos 43/64 anos 

de idade. Ainda assim, os outros dois escalões etários dividem o universo em apreço, 

evidenciando, uma transversalidade etária sobre as pessoas que já presenciaram uma 

cerimónia com a imagem peregrina. Ao obtermos uma percentagem de 21% de pessoas 

entre os 22/42, que já assistiram mais do que uma vez a uma cerimónia com a imagem 

peregrina, garante-se, à organização detentora da imagem, a fidelização deste público e 

a longevidade da imagem junto destes sujeitos (gráfico 17).     

 

Gráfico 17 – Faixa etária dos participantes em cerimónias com a imagem peregrina. (abril 2016). Fonte: 

própria. 

 

Relativamente a estes resultados, importa recordar que em Itália, o Movimento 

Mariano Mensagem de Fátima assegura, anualmente, pelo país, diversas peregrinações 

com a imagem. Nesse sentido, a existência de pessoas neste estudo a assinalarem já 

terem assistido a outras viagens, pode advir dos percursos que a imagem já desenvolveu 

nestes territórios. Para além dos périplos que a imagem peregrina efetua em Itália, 

através das iniciativas do Movimento Mariano, o facto de uma comunidade receber a 

imagem peregrina “… cria a curiosidade sobre a mensagem de Fátima, mas, por outro 

lado, também a difusão da mensagem, um pouco por todo o mundo, vai motivando e 
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multiplicando os pedidos das visitas da imagem peregrina”, conforme nos referiu o 

Reitor do Santuário. É nesse sentido que a comunicação institucional se concretiza 

através das extensões dos Movimentos Marianos, das paróquias e dioceses, 

relacionando-se com diversos públicos, gerando a reputação para a organização através 

da identidade organizacional e das relações estratégicas de comunicação objetivas. Até 

porque, em termos organizacionais, há que gerir “… os instrumentos que fazem parte da 

identidade organizacional de modo a criar e manter uma reputação positiva” (Tench e 

Yeomans, 2006, p. 542). Desta forma, a imagem peregrina concretiza uma comunicação 

institucional e efetua uma extensão de Fátima pelo mundo, através das suas viagens. 

Logo, acreditamos que a presença contínua em Itália de uma ou duas imagens, 

conforme nos foi transmitido pelo Reitor do Santuário, para além de contribuir para a 

consolidação deste ícone, e para tudo o que ele representa em termos devocionais, 

fomenta, objetiva e paralelamente, por parte da própria organização, o desejo das 

pessoas conhecerem ou revisitarem Fátima, incrementando, desta forma, o turismo 

religioso nesta localidade. 

Dos 505 inquiridos que responderam à forma como tiveram conhecimento, 240 

(48%) assinalaram ter sido através da sua paróquia/diocese, 213 (42%) registaram a 

opção família/amigos, 45 (9%) através da televisão/rádio/jornais, havendo ainda 7 (1%) 

a referir ser uma presença circunstancial (gráfico 18). 

 

Gráfico 18 – Como teve conhecimento desta peregrinação? (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Recordando que a comunicação é uma ferramenta elementar para qualquer 

organização que pretenda difundir uma mensagem, uma informação e o próprio 

relacionamento com o público, de acordo com os resultados obtidos, concluímos que 
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neste evento foi delineada uma boa estratégia de comunicação, pela articulação entre a 

paróquia, as pessoas e os meios de comunicação (internos e externos à organização). 

Até porque, decorrendo o processo de gestão de uma marca pela forma de comunicação, 

são os elementos que transmitem capacidades distintas que consagram o produto e 

conservam o seu peso simbólico, estabelecendo-se, desta forma, a comunicação 

simbólica através da respetiva marca (Valls, 1992; Cerviño, 2002). No estudo de caso 

em apreço a concretização do processo de comunicação permitiu que cerca de 3 mil 

pessoas se tivessem deslocado a estas cerimónias, conhecendo ou revisitando a 

peregrinação da imagem. 

Através da pergunta em torno da motivação, procurámos obter os motivos mais 

relevantes para as pessoas que assistiram a estas cerimónias. Face aos dados alcançados 

(tabela 18), impõe-se efetuar uma divisão e análise diferenciada entre as três primeiras 

questões: 1. fé/devoção; 2. Peregrinação e 3. Cumprir promessa, que entendemos se 

reportarem a motivações religiosas, espirituais e pessoais; e as restantes: 4. acompanhar 

familiar/amigo e 5. motivos profissionais; 6. turismo/lazer, que entendemos se 

reportarem para razões específicas/individuais. 

 

  (Não Sabe- Não Responde. 1 corresponde a Nada Importante. 5 corresponde a Muito Importante)  
 NS/NR 1 2 3 4 5 6 

1. Fé/Devoção   1 0,19% 16 3,09% 14 2,71% 33 6,38% 108 20,89% 132 25,53% 213 41,20% 

2. Peregrinação  5 0,97% 33 6,38% 19 3,68% 29 5,61% 81 15,67% 114 22,05% 236 45,65% 

3. Cumprir promessa 36 6,96% 37 7,16% 21 4,06% 30 5,80% 77 14,89% 88 17,02% 228 44,10% 

4. Acompanhar 

familiar/amigo 
132 

25,53% 
67 12,96% 17 3,29% 22 4,26% 72 13,93% 81 15,67% 126 

24,37% 

6. Motivos profissionais 374 72,34% 117 22,63% 2 0,39% 2 0,39% 3 0,58% 1 0,19% 18 3,48% 

7. Turismo/lazer 368 71,18% 111 21,47% 4 0,77% 5 0,97% 6 1,16% 3 0,58% 20 3,87% 

8. Outra(s). Qual?   

 

 

Tabela 18 – Motivo da participação (abril 2016). Fonte: própria. 

 

De acordo com a divisão efetuada, constatamos que as motivações pessoais (1. 

Fé/Devoção; 2. Peregrinação; 3. Cumprir promessa), relacionando-se direta e 

intrinsecamente com os elementos religiosos e espirituais, obtiveram destaque ao 

colherem percentagens superiores a 60% nas opções importante e muito importante.   

Sobre estas opções e valores, recorremos a Elliot & Percy (2015) para relembrar que 

a ligação que se estabelece entre um consumidor e uma marca possui duas 
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componentes: a racional e a simbólica. A componente simbólica advém da ligação 

emocional entre o consumidor e a marca. Estabelecendo uma analogia com a imagem 

peregrina constatamos que as variáveis Fé/Devoção e Peregrinação (pontos 1 e 2), 

representam os elementos emocionais e de crença identificados pelos sujeitos, 

congregando as maiores percentagens de respostas sobre as opções importante e muito 

importante. A componente racional ocorre através da crença das pessoas 

(consumidores) relativamente à imagem peregrina (marca), e à sua capacidade para 

serem concretizados as suas promessas, de acordo com os atributos funcionais da 

respetiva imagem.  

São as variáveis Peregrinação e Cumprir promessa (pontos 2 e 3) que materializam 

a relação objetiva que motivou os inquiridos a participarem nas cerimónias. Também 

nesta questão, e à luz dos resultados obtidos, a imagem peregrina apresenta-se num 

processo de comunicação através da própria relação que estabelece com as pessoas, tal 

como uma marca. 

Ainda que o ponto 4. Acompanhar familiar/amigo não se aplique, objetivamente, a 

motivações religiosas ou espirituais, este representa a deslocação e presença de pessoas 

motivadas por relações afetivas e familiares. É nesse sentido, e perspetiva, que o 

número de respostas se encontra nos extremos das opções de resposta disponibilizadas: 

NS/NR (132) e Muito importante (126).  

Os restantes pontos: Motivos profissionais e Turismo/lazer, obtiveram os mesmos 

valores nas mesmas variáveis, o que se justifica pela tipologia dos inquiridos no 

questionário, tendo a opção NS/NR obtido a generalidade das escolhas. 

Ainda assim, não deixamos de destacar o registo positivo de 29 pessoas em torno da 

opção Turismo/lazer. Não tendo registado nos inquéritos a presença de qualquer turista, 

estas 29 respostas advêm da segunda opção (lazer). Através dos registos por motivos 

profissionais, identificamos a presença de 21 pessoas ligadas à organização do evento 

(imprensa, serviços de proteção civil, polícia) que também integraram este estudo. 

Através destes resultados confirma-se a tese de Semprini (1995), que afirma a marca 

(imagem peregrina) a envolver um produto (Igreja Católica), com a maioria dos 

inquiridos desta cerimónia a moveram-se pelos valores que constituem a filosofia da 

religião católica. É efetivamente para este público e junto do mesmo que a imagem 

peregrina se afirma como elemento motivador da própria cerimónia.   
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Paralelamente, importa relembrar que os motivos que levam os sujeitos a 

estabelecerem uma relação com a marca, resultam da sua identidade que fornece 

direção, propósito e significado para que se concretizem as associações ao coração e à 

alma da própria marca (Aaker, 2010). São igualmente estas associações emotivas, que 

estabelecem a relação entre as pessoas e a marca. Associações emotivas que ocorrem na 

presença da imagem peregrina, junto das diversas comunidades, estabelecendo 

momentos de proximidade que fortalecem os laços emotivos, de fé e de crença.  

Face à participação das pessoas nesta cerimónia, questionámos se as mesmas ficaram 

motivados para irem e/ou voltarem a Fátima. 479 (93%) dos inquiridos afirmaram 

pretender ir/voltar a Fátima existindo, somente 36 (7%) pessoas que assinalaram não 

terem ficado motivadas para esta viagem. Analisámos as profissões destes 36 inquiridos 

para procurar perceber se os mesmos pertenciam a profissionais que se encontravam nas 

cerimónias por funções profissionais (bombeiros, proteção civil, polícias…). Destes 36 

inquiridos, 2 eram bombeiros. A elevada percentagem de inquiridos que manifestaram 

desejo e vontade de ir a Fátima, concretiza a tese de que após a passagem da imagem 

num território, fomenta-se o desejo das pessoas conhecerem o local onde ocorreram as 

aparições e onde se encontra a imagem de Nossa Senhora de Fátima (gráfico 19).  

 

Gráfico 19 – Motivação para ir/regressar a Fátima. (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Dos 479 inquiridos que manifestaram desejo de ir/voltar a Fátima, 46% possui idades 

entre os 43 e os 64 anos, 39% entre os 22 e os 42 anos e 11% com idades 

compreendidas entre os 65 e os 85 anos. Relativamente a este último grupo, importa 

recordar que das 129 pessoas que afirmaram já terem estado em Fátima, 24% 

pertenciam a esta faixa etária. Através da análise destas faixas etárias concluímos que as 

pessoas que participaram neste questionário e que presenciaram cerimónias com a 
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imagem peregrina conhecem objetivamente todos os elementos que a imagem comporta 

e representa: a religião católica, a história, a mensagem e o local originário da imagem.   

Sabendo que uma marca é perceção e o entendimento que o consumidor tem do 

produto (Semprini 1995), resultante do seu relacionamento com este, importa recordar 

duas dimensões associadas à ligação que o consumidor estabelece com a marca: a 

dimensão funcional e a dimensão simbólica. A dimensão simbólica, associada ao 

envolvimento emocional do consumidor com a marca, extrai o significado simbólico da 

mesma e encontra na motivação o seu expoente de realização. É na obtenção dessa 

realização e sobre o objeto de estudo em apreço que, ao manifestarem a vontade de se 

deslocarem a Fátima, as pessoas comprovam os elos criados com a imagem, assim 

como o que esta representa.  

Dos 479 inquiridos que afirmaram estar motivados para ir/voltar a Fátima, 467 (98%) 

indicaram ser católicos e 11 (2%) não católicos (gráfico 20). Dos 467 católicos que 

pretendem ir/voltar a esta localidade, 29 não são católicos praticantes. 

Independentemente dessa questão estes inquiridos manifestaram idêntico interesse em ir 

a este destino após terem assistido à peregrinação.    

 

Gráfico 20 – Pessoas que pretendem ir a Fátima. (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Estes resultados confirmam a necessidade que o Homem tem em estabelecer uma 

sensação de pertença, que também concretiza com as marcas. Reportando-nos a marcas 

conhecidas como a Virgin, a Disney ou a Apple, facilmente identificamos o respetivo 

público que é guiado pelas próprias marcas. Os seguidores da Apple ou da imagem 

peregrina “… identificam-se fortemente com a cultura e identidade da marca”, 

recorrendo a esta em diversos momentos e lugares pelas relações existentes. (Lindstrom, 

2013, p. 151). Para Steve Jobs pertencer à comunidade Mac representava, tal como nas 



 

175 

 

conotações religiosas, uma “… ligação à marca Apple”. A este propósito o mesmo autor 

refere que os seguidores da Apple para além “… de fãs dedicados assumem uma posição 

evangélica em relação ao apoio que dedicam à marca da sua escolha” (2013, p. 152-

153). O poder de uma marca como a Apple resulta da envolvente de crença, identidade, 

valor associado à notoriedade, fiabilidade, identificação e partilha da sua comunidade. 

Um poder e uma envolvência que as pessoas também podem estabelecer com a imagem 

peregrina, de acordo com a sua dimensão, reconhecimento das suas caraterísticas e 

comunidade a que pertencem. 

Quando perguntámos se a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima se 

constitui como um elemento importante para Fátima e para a Igreja Católica, dos 513 

inquiridos no questionário, 511 (99%), registaram a sua importância (sim) e somente 2 

(1%) a identificaram como não sendo importante (gráfico 21).  

 

Gráfico 21 – Importância da imagem peregrina para Fátima e para a Igreja Católica. (abril 2016). Fonte: 

própria. 

 

Estes valores confirmam a dimensão da imagem peregrina aos olhos do seu público, 

reforçando a noção e a consciência dos inquiridos face à importância que esta comporta 

para a estrutura e para a organização da Igreja Católica. Neste sentido e recorrendo à 

tese de Semprini (1995), a imagem peregrina reveste-se das mesmas caraterísticas de 

uma marca prestigiada que, neste caso, envolve o produto e que se disponibiliza através 

da sua componente religiosa. Esta identidade cria e envolve o produto, alimentando o 

mundo dos valores que constituem a filosofia da marca e os elementos que contribuem 

para a sua existência. O mundo que se alimenta vai para além do universo católico 

quando, neste estudo, 20 pessoas afirmam não possuir nenhuma e outra religião, e que 
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consideram igualmente que, a imagem é um elemento importante para Fátima e para a 

respetiva organização (gráfico 22). 

 

Gráfico 22 – Não católicos que afirmam o valor da imagem peregrina para a Igreja Católica. (abril 2016). 

Fonte: própria. 

 

A validação da importância da imagem peregrina para a igreja católica, permite-nos 

aplicar a tese do prisma de identidade de Kapferer (2000), sobre o objeto de estudo. 

Recorde-se que este autor referiu que uma marca é um físico, composto de um conjunto 

de características objetivas agregadas, assumindo uma personalidade ao adquirir um 

carácter e simultaneamente, um universo cultural. É, efetivamente, com a consciência 

de que todos os produtos são resultado de uma cultura enquanto sistema de valores, 

fonte de inspiração e da energia da marca, que a sua concretização física reside no país 

de origem, como reservatório cultural. Reportando o prisma de seis facetas de Kapferer 

(2000), para o objeto em estudo, constatamos que as facetas do elemento físico (estátua 

de Nossa Senhora de Fátima), da relação (peregrinação da imagem) e do reflexo 

(Fátima) constituem-se como as componentes sociais que exteriorizam a marca 

(imagem peregrina). Desta forma, os católicos e os não católicos podem identificar na 

imagem peregrina os elementos físicos e os reflexos exteriores que a mesma comporta. 

Já os elementos respeitantes à personalidade (mensagem que a imagem comporta), à 

cultura (católica) e à mentalização (relação afetiva), estes ocorrem num processo de 

interiorização que cada sujeito desenvolve, individualmente. É, neste sentido, que 

Kapferer (2000) considera a marca como um discurso, podendo ser analisada como uma 

comunicação, visto existir um emissor e um destinatário. Um discurso e uma 

comunicação que a imagem peregrina preconiza em nome da sua organização. 
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Procurando aferir os elementos de identificação, que os sujeitos possuem quando 

pensam na imagem peregrina, colocámos a pergunta: Quando pensa na imagem 

peregrina de Nossa Senhora de Fátima quais são os elementos que identifica? As 

respostas apuradas permitem-nos encontrar ligações em torno da identificação da marca, 

enquanto pessoa ou personalidade de marca, conforme nos referiu Aaker (1996) e 

identificar a relação das pessoas entre a imagem e a marca. Até porque, segundo 

Tavares (2004), a marca deve surgir no discurso, na memória do indivíduo, como 

imagem do que tem para oferecer. Uma referência que, no subconsciente do consumidor 

estabelece a ligação através de uma imagem nítida, identificável e lhe conceda, de 

imediato, uma referência, assim como determinadas qualidades de atração e fiabilidade, 

face às expectativas criadas.  

Nesse sentido a lista que apresentámos aos inquiridos no questionário foi constituída 

por elementos que se reportam ao fenómeno religioso, às caraterísticas das marcas e, 

simultaneamente, à componente afetiva e da crença que encontramos na religião e nas 

estratégias de atuação das organizações detentoras de marcas. Esta estratégia permitiu 

que os inquiridos assinalassem mais do que uma opção, pelo que os resultados se 

apresentam em número de registos, com a respetiva percentagem sobre o universo em 

estudo (tabela 19). 

Elementos identificativos Número de respostas/ % 

Uma imagem 162 31,33% 

Um valor 151 29,21% 

Uma mensagem 150 29,01% 

Uma identidade 111 21,47% 

Uma missão 93 17,99% 

Um nome 91 17,60% 

Uma organização 83 16,05% 

Uma história 69 13,35% 

Um logótipo/ícone 65 12,57% 

Uma cultura 59 11,41% 

Um objeto 54 10,44% 

Um produto 53 10,25% 

Um símbolo 51 9,86% 

Um local 49 9,48% 

Uma notoriedade 35 6,77% 

Outro: Qual? 0 0 
 

 

Tabela 19 – Elementos identificativos da imagem peregrina. (abril 2016). Fonte: própria. 
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De entre as opções existentes na tabela apresentada e considerando que os elementos 

nome, local, símbolo, objeto, história, organização, valor, logótipo/ícone, imagem, 

identidade, mensagem, cultura se podem reportar tanto para uma marca, como para um 

ícone religioso, centrámos a nossa análise sobre os elementos identificativos mais 

assinalados: um símbolo, um valor, uma imagem, uma identidade e uma mensagem.  

Dissecando-os, do ponto de vista do seu objeto, a imagem peregrina possui uma 

identidade, pelo nome que afirma a sua existência. Conforme nos refere Lencastre 

(2007), sendo o nome o indicador inicial que atribui a uma marca uma fonte identitária, 

é este que gera associações mentais e emocionais, que a descrevem, revelando o seu 

poder, a sua notoriedade e o seu valor. Ao possuí-las, a imagem peregrina comporta um 

nome. 

Procurando comprovar esta teoria e sobre o conceito de símbolo, reportamo-nos à 

tese de Kapferer (1997), que declara que a marca identifica um produto, 

consubstanciando toda uma simbologia que se constrói em torno da sua identidade. Este 

autor sustenta ainda que o símbolo é um dos quatro elementos de uma marca, a par do 

nome, do objeto e do conceito. Caraterística essa (símbolo) que os inquiridos do 

questionário confirmaram reconhecer sobre a imagem peregrina. 

Chernatony & Segal-Horn (2003), afirmam que na estrutura da própria marca, para 

além do seu nome e da sua imagem, é através da comunicação e da interação que esta 

estabelece com os diferentes públicos, que se criam os valores. Nesse sentido o valor, 

sublinhado pelos inquiridos, assume-se como um elemento intrínseco da natureza da 

marca (imagem peregrina), pela atribuição dos valores que lhe são reconhecidos. 

A imagem, que igualmente integra os cinco elementos mais relevantes das respostas 

à questão relativa à imagem peregrina, encontra na tese de Tavares (2004), a 

sustentação da sua importância. A imagem afirma-se como um meio de diferenciação, 

assente numa identificação visual do produto, numa abordagem unidimensional e, 

simultaneamente, numa visão holística, considerando as diferentes dimensões 

funcionais, emocionais, relacionais e estratégicas a ela associadas.  

É através da tese de Aaker (1991), que se justifica a opção dos inquiridos no estudo 

relativamente à identidade da marca, ao referir a forma como a própria (marca) se 

representa e quer ser apreendida, transpondo a sua imagem e situando-se no lado do 

remetente. É através da notoriedade e da própria identidade reconhecida, com cunho e 
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personalidade ligada à sua existência e aos seus valores fundamentais, que a identidade 

da imagem peregrina afirma enquanto marca.  

Sendo uma imagem que propicia o desenvolvimento de um conjunto de associações, 

é através da perceção e da descodificação da mensagem, pelo seu produto, pelo seu 

serviço, pela comunicação e pelo logótipo, que as pessoas estabelecem uma resposta 

cognitiva e afetiva. Aferindo o grau de importância dos seus distintos atributos, os 

sujeitos consagram o sucesso da mensagem que a imagem peregrina possui.  

Debruçamo-nos ainda sobre a opção missão, face ao historial das estruturas 

religiosas que a usam, há milhares de anos, enquanto conceito, propósito, força 

espiritual, doutrina e que se encontra presente na espiritualidade individual do Homem. 

Se nos reportarmos a Simões & Dibb (2001), estes referem que uma marca se expressa 

através da missão utilizada pela organização, o que comporta, uma vez mais, para uma 

qualificação que se encontra identificada no mundo das marcas e que está presente na 

dialética estrutural das organizações religiosas.  

Nesse sentido, ao terem assinalado com maior relevância as caraterísticas símbolo, 

valor, imagem, identidade e mensagem, conscientemente, os inquiridos no questionário 

identificaram estes elementos como compósitos, objetivos e concretos em torno da 

imagem peregrina, identificando-a como uma marca.  

Para além das respostas obtidas na questão anterior, colocámos uma outra pergunta 

relativamente ao que as pessoas sentem após olharem e presenciarem a imagem, tendo 

em conta que o consumidor associa às marcas traços de personalidade que lhe 

transmitem significados simbólicos, imagens, valores afetivos e emocionais, 

estabelecendo-se, nesses processos, uma escolha espontânea, natural e preferencial. 

Recorde-se que Sternberg (2001) atribui à personalidade da marca uma combinação 

de valores, atitudes e comportamentos que compreendem as construções emocionais, 

cognitivas e comportamentais de forma estruturada e organizada, com fidelização e 

solidez temporal. Nesse sentido, apresentámos aos inquiridos no questionário um 

conjunto de significados que, tal como na anterior questão, se reportam ao fenómeno 

religioso, às caraterísticas das marcas e, simultaneamente, à componente afetiva e de 

crença que encontramos na religião e no marketing (tabela n.º 20). Permitimos que os 

inquiridos assinalassem mais do que uma opção, pelo que os resultados se apresentam 

por número de registos, com a respetiva percentagem sobre o universo em estudo. 
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Assumindo a tese de Phau e Lau (2001), que defendem que a marca é compreendida 

como contendo personalidade e usada pelos consumidores para exprimir pensamentos, 

crenças e emoções, elaborámos a lista infra, tendo obtido os seguintes resultados. 

 

Elementos sensoriais Número de respostas/ % 

Emoção 205 39,65% 

Comunicação 139 26,89% 

Grandeza  137 26,50% 

Fé 128 24,76% 

Tranquilidade 90 17,41% 

Valor 89 17,21% 

Crença 83 16,05% 

Confiança 80 15,47% 

Admiração 76 14,70% 

Credibilidade 67 12,96% 

Fidelidade 66 12,77% 

Ritual  60 11,61% 

Garantia 56 10,83% 

Originalidade 42 8,12% 

Satisfação 28 5,42% 

Outro: Qual?   0  0 
 

 

Tabela 20 – Elementos sensoriais da imagem peregrina (abril 2016). Fonte: própria. 

 

De entre as opções existentes na tabela apresentada, e considerando que os 

elementos: emoção, valor, fidelidade, comunicação, admiração, grandeza, 

credibilidade, confiança, garantia, ritual e satisfação se podem reportar tanto para uma 

marca como para um ícone religioso, centrámos a nossa análise sobre os elementos 

identificativos mais assinalados foram emoção, comunicação, grandeza, fé e 

tranquilidade. 

Como nos lembra Lencastre (2007), as marcas constituem-se como elementos 

agregadores de diversas dimensões, que podem assumir a índole funcional, racional ou 

tangível. Porém, são as motivações de cariz simbólico, emocional ou mesmo intangível, 

desde que relacionadas com o que a marca representa que contribuem para o 

estabelecimento das relações entre a marca e o Homem. É efetivamente pela emoção, 

que os inquiridos no questionário estabeleceram esta relação, concretizando a 

comunicação que aqui foi reconhecida após a cerimónia com a imagem. 

Relativamente à emoção, e ainda que possamos argumentar que as respostas aos 

inquéritos foram concedidas no âmbito de uma peregrinação e de cerimónias religiosas, 
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que fomentam este sentimento, o Reitor do Santuário referiu, a este propósito, que a “… 

emotividade também nos move. E de que maneira. De acordo com a essência da própria 

natureza humana.”. 

Recorrendo às teses de Semprini (1995) e Cerviño (2002) aferimos que é pela 

credibilidade e pela afetividade, enquanto propriedades que o indivíduo reconhece numa 

marca, que contribuem para a sua grandeza, com a adesão à mesma. Uma adesão e 

grandeza que os inquiridos referiram existir através deste registo, sobre a imagem 

peregrina. 

A fé e a tranquilidade que caraterizam e influenciam o momento vivenciado 

reportam-nos para o conceito de Simão & Dibb (2001) ao referirem que uma marca se 

expressa através das crenças utilizadas pela organização, e que Kotler & Getner (2002) 

destacam pelo valor social e emocional que esta possui, para os seus utilizadores, com 

personalidade própria, representando inclusive os próprios sujeitos. A fé e a 

tranquilidade, aqui assinaladas pelos inquiridos no estudo, advêm dos símbolos que 

envolvem o imaginário visual e que se tornam memoráveis em cada imagem visual, 

estabelecendo-se a relação entre o símbolo e os elementos de identidade que se 

adquirem ao longo do tempo (Aaker, 1996). 

Analisando estes atributos, relativos à imagem peregrina, reforçamos a tese de que 

esta se avoca como uma marca, através de um símbolo forte que fornece coesão e 

estrutura à sua identidade, proporcionando, por todo o mundo, o reconhecimento e a 

recordação, como refere Aaker (1996).  

Ainda que possamos equacionar as capacidades da marca, relativamente ao que os 

sujeitos aguardam da mesma, importa recordar Keller (1998, p. 97), que sobre a 

personalidade da marca refere-a refletindo “… o que as pessoas sentem acerca da 

mesma, mais do que elas pensam que a marca faz”.  

Nesse sentido, e relativamente às questões 5.2 e 5.3 importa ainda abordar o conjunto 

de variáveis de resposta que uma marca possui ao regular públicos que lhe reconhecem 

notoriedade, qualidade e lealdade, posicionando-a com uma associação forte e 

favorável, capaz de provocar uma resposta cognitiva e afetiva que gera uma resposta 

comportamental de completa adesão, conforme defende Lencastre (2007).  

Comprova-se, através destas últimas duas perguntas, que o conjunto de perceções 

que os sujeitos possuem sobre a imagem peregrina resultam da forma como estes 



 

182 

 

descodificam e interpretam os sinais emitidos pela imagem, como consequência das 

associações estabelecidas. Ao identificarmos esta ligação, e de acordo com as opiniões 

de Keller (1993) e Herzog (1963), a imagem peregrina arroga-se como marca, ao 

possuir, ela própria, uma imagem de marca. 

Para além dos elementos identificativos já enunciados, importa destacar que é no 

contato com a imagem que os sujeitos desencadeiam uma relação afetiva, que contribui 

e fomenta o desejo de irem conhecer o local onde ocorreram as aparições.  

Consumando esse desejo e procurando estar diante da imagem de Nossa Senhora de 

Fátima, estas pessoas terão de se deslocar ao Santuário, concretizando um dos objetivos 

da imagem peregrina e da própria organização, contribuindo, dessa forma, para o 

incremento do turismo religioso nesta localidade. 

Ao participar e ao olhar para a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima 

gostaria de comprar uma imagem destas? Esta última pergunta visou obter o eventual 

desejo das pessoas adquirirem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima depois de 

estarem perante a imagem peregrina. 77 pessoas (15%) responderam que não 

pretendiam efetuá-lo, 168 (32%) manifestaram o desejo de adquirirem uma imagem 

para Familiares e amigos e 238 (46%) referiram o desejo de a comprarem para si 

(gráfico 23) e 40 (8%) relataram já a terem adquirido para si, ou para a oferecer (gráfico 

23). 

 
Gráfico 23 – Aquisição da imagem de Nossa Senhora de Fátima. (abril 2016). Fonte: própria. 

 

Esta questão procurou comprovar o desejo dos inquiridos de possuírem a marca. Um 

desejo que se concretiza na tese de Lindstrom (2013), que refere a necessidade de se 
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estabelecer uma sensação de pertença para criar e manter uma comunidade. Das 338 

pessoas que manifestaram o desejo de comprar uma imagem para si, 48% possuíam 

idades compreendidas entre os 43 e os 64 anos e 39% com idades entre os 22 e os 42 

anos. Os 39% de pessoas que assinalaram a vontade de terem uma imagem de Nossa 

Senhora de Fátima reforça a convicção anteriormente referida de que esta imagem 

possui um significativo poder/influência junto de públicos mais jovens, consolidando a 

sua longevidade/existência temporal.  

O desejo manifestado em terem uma imagem vai ao encontro do facto de todas as 

pessoas terem uma necessidade de propriedade. Procurando separar as diferentes 

varáveis constatamos que das 168 pessoas que registaram desejo de comprar a imagem 

para oferecer a familiares e/ou amigos, 164 são católicos. Nesse sentido, houve 4 

inquiridos, não católicos, que assinalaram pretender adquirir a imagem para oferecer. 

Analisando o número de sujeitos que manifestaram o desejo de comprar a imagem para 

si, registámos a existência de 5 pessoas, não católicas. Este número reforça a perceção 

de que a imagem peregrina apresenta uma elevada amplitude. De acordo com estes 

valores importa destacar, por fim, que, existindo da parte das pessoas e sobre a imagem 

peregrina o reconhecimento da credibilidade, da legitimidade e da afetividade, com a 

adesão à mesma, maximizam-se as probabilidades de a marca cumprir a sua missão, 

através respetiva aquisição (Semprini, 1995; Cerviño, 2002). 
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SÍNTESE 

 

Com os resultados obtidos neste questionário e entroncando-os com os elementos 

bibliográficos desenvolvidos nos capítulos I e II, procurámos responder à pergunta de 

partida deste estudo: A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Uma marca na 

promoção do turismo religioso de Fátima? 

Para além das conclusões que, pergunta a pergunta fomos efetuando, analisámos e 

fundamentámos a tese de que a imagem peregrina se assume como uma marca que 

promove o turismo religioso em Fátima.  

A presença de pessoas que manifestaram não possuir uma ligação à religião 

evidenciou o poder da imagem peregrina, ao conquistar públicos externos à religião 

católica. Um facto ocorrido, tal e qual como uma marca que, estando direcionada 

objectiva e cirurgicamente para o seu público, cativa e conquista outros indivíduos.  

Com a esmagadora maioria dos inquiridos a manifestarem o desejo de visitar Fátima, 

de acordo com o conceito e os elementos característicos de uma marca, conferimos 

existir uma identificação entre os sujeitos e a imagem, atestando a adesão e a relação 

afetiva estabelecida. Esta relação comprova o poder da imagem, enquanto marca, ao 

fomentar o desejo das pessoas irem conhecer o seu local de origem.  

Através dos resultados apurados e ao promover junto dos inquiridos o 

desenvolvimento de três respostas diferenciadas (cognitivas, afetivas e 

comportamentais), de acordo com as teses de Keller (1993), Aaker (1996), Del Moral, 

Galera e Bañegil (2002), identificámos as componentes cognitivas da imagem 

peregrina, ao reconhecer-se a sua notoriedade pelos símbolos que a compõem e que lhe 

foram reconhecidos; a própria imagem de marca (que reside em si mesma), e a 

representação da imagem para todos aqueles que assistiram à sua passagem. De acordo 

com a avaliação que os inquiridos registaram e pela intenção de compra manifestada, 

constatámos terem ocorrido relações afetivas entre as pessoas e a imagem peregrina, 

comprovando a teoria comportamental através da fidelização entre ambos. 

Desta forma, enquanto marca, a imagem peregrina assumiu a transmissão do 

agregado de valores e culturas que espelham a sua identidade, com oferta diferenciada e 

singular, evidenciando o valor associado à notoriedade do local de origem, com desejo 
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de conhecimento ou revisitação por parte das pessoas, desenvolvendo, simultaneamente, 

respostas de lealdade por parte daqueles que com ela interagiram.  

Os inquiridos neste inquérito atestaram as associações à marca, assentes nas suas 

necessidades funcionais, ao procurarem vantagens intrínsecas através da imagem. Ao 

fomentarem a satisfação das suas necessidades sensoriais e ao concretizarem 

necessidades pessoais afirmadas num processo de concretização social e simbólico, 

assumindo estes comportamentos os inquiridos comprovaram as fontes de valor da 

imagem, enquanto marca (Aaker, 1991). 

É este valor da marca, da imagem peregrina, que se comprova, ao considerar-se o 

ativo imagem como resultado de todo o processo de interação entre a imagem e as 

participantes no questionário. Ao desenvolver-se este vínculo estabeleceu-se a 

consolidação da imagem de marca, que ficou presente na mente das pessoas, cumprindo 

a sua essência objetiva (Valls, 1992). Ao comportar-se neste sentido, ao possuir estas 

características e ao motivar a deslocação de pessoas de países estrangeiros para o 

Santuário, a imagem peregrina cumpre a sua missão, constituindo-se, igualmente, como 

um elemento da promoção do turismo religioso de Fátima.  
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3. Percursos da imagem peregrina e visitas posteriores ao Santuário de Fátima por 

grupos originários dos locais onde a imagem peregrinou 

 

No âmbito desta investigação e procurando aferir a importância da imagem peregrina 

para o turismo religioso em Fátima, recorremos à análise dos registos dos grupos 

organizados que se inscreveram junto do Serviço de Peregrinos do Santuário de Fátima, 

e que ali ocorreram entre 2010 e 2015, cruzando essa informação com a lista das 

paróquias, dioceses, localidades e/ou países que a imagem peregrina percorreu entre 

2008 e 2014 (anexo 6).  

Iniciámos a análise dos percursos efetuados pelas imagens peregrinas, entre 2008 e 

2015, tendo em conta que entre a motivação e a concretização da deslocação das 

pessoas para o Santuário de Fátima, pode decorrer um período até três anos. Um 

período que se explica entre a vontade, a disponibilidade financeira, a época do ano e a 

própria organização que, na maior parte das vezes, obriga à utilização de transporte 

aéreo. 

Só foi possível implementar esta estratégia de atuação com a consulta da 

documentação existente no Serviço Estudos e Difusão do Santuário de Fátima e 

estabelecendo ligações e contatos diretos com membros dos movimentos marianos. Não 

existindo quaisquer outros dados ou registos sobre a motivação dos visitantes que se 

deslocam ao Santuário, face ao objeto em estudo, este exercício documental permite-nos 

obter alguns dados relevantes. Até porque não podendo identificar os visitantes do 

Santuário como peregrinos ou turistas, ainda que os seus comportamentos e as suas 

motivações nos forneçam algumas caraterísticas que os permitem distinguir, para além 

dos grupos organizados não existem outros organismos que contabilizem os 

visitantes/peregrinos/turistas que aqui se deslocam. 

Nesse sentido, analisámos os percursos das imagens peregrinas número 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11 entre os anos de 2008 e 2014, na Argentina, no Brasil, na Eslovénia, em 

Espanha, nos Estados Unidos da América, nas Filipinas, em França, em Itália e em São 

Tomé e Príncipe, e consultámos os registos dos grupos organizados que se inscreveram 

e que visitaram o Santuário de Fátima, tendo encontrado 192 relações diretas (anexo 6), 

com origens nos continentes europeu, africano, asiático e americano. 
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Centrámos a nossa investigação em 57 relações diretas, entre os anos 2008 e 2014, e 

ainda de uma peregrinação específica, na ilha da Sicília (Itália), e outra na Arquidiocese 

de Brasília (Brasil), enquanto locais que possuem, em constante peregrinação, uma 

imagem. Seguindo a metodologia definida retrocedemos ao ano de 2008, para aferir os 

percursos de três imagens peregrinas em Espanha, Brasil, Itália e Eslovénia. Dezoito 

meses depois da passagem da imagem n.º 2, em Huelva, Espanha, durante dois dias 

ocorreu uma visita de sessenta e seis pessoas desta cidade, ao Santuário. Dois anos e 

quatro meses depois da peregrinação da imagem n.º 3, na Diocese de Cratéus, Brasil, 

deslocaram-se e permaneceram, em Fátima, durante quatro dias, cinquenta pessoas 

desta diocese. A imagem n.º 4, que se tem mantido em Itália, visitou a Diocese de 

Bréscia, verificando-se, vinte meses depois, a presença de cinquenta e três pessoas, 

durante quatro dias em Fátima. Também a imagem n.º 4 se deslocou à Diocese de 

Ljubljana/Eslovénia, registando-se um retorno dois anos depois, de quarenta pessoas, 

durante dois dias, à localidade em estudo (tabela 21). 

 
Percursos imagem peregrina Grupos registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias N.º pessoas Paróquias/Localidade País 

julho 2008 2ª Ayamonte 
Huelva 

Espanha 6/7 março 2010 66 S. Rafael Arcangél 
S. Franc. Asís 

Huelva 

Espanha 

maio 2008 3ª Diocese Cratéus Brasil 17/20 outubro 

2010 

50 Obra Sta. Maria 

Diocese Cratéus 

Brasil 

abril 2008 4ª Diocese Bréscia Itália 28/31 janeiro 
2010 

53 S. Gervásio Protasio 
Cologne 

Diocese Bréscia 

Itália 

maio 2008 4ª Diocese 

Ljubljana 

Eslovénia 20/21 abril 2010 40 Kranjska Gora Eslovénia 

 

Tabela 21 - Percursos imagem peregrina em 2008 e visitas de grupos registados (janeiro 2017). Fonte: 

própria. 

 

Analisando os percursos das imagens peregrinas durante o ano de 2009, 

selecionámos as visitas de quatro imagens no Brasil, em Espanha, na Argentina e em 

Itália. Dezasseis meses depois da passagem da imagem n.º 3, no Rio de Janeiro, Brasil, 

durante seis dias, ocorreu uma visita de trinta pessoas, desta cidade, ao Santuário. 

Catorze meses depois da peregrinação da imagem n.º 5, na Diocese de Coria, Cáceres, 

Espanha deslocaram-se e permaneceram, em Fátima, durante dois dias, cinquenta 

pessoas desta diocese. A imagem n.º 6 visitou San Inácio de Loyola, na Argentina. Dois 

anos e quatro meses depois, trinta e três pessoas desta paróquia, visitaram Fátima, 

durante três dias. A imagem n.º 10 percorreu a Sicília, em Itália, verificando-se, 
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dezassete meses depois, a presença de cinquenta pessoas, durante dois dias, nesta cidade 

(tabela 22).  

 

 Percursos imagem peregrina Grupos registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias N.º pessoas Paróquias/Localidade País 

março 
Dezembro 

2009 

3ª  Rio de Janeiro Brasil 9/14 maio 2011 30 Paróquia NSFátima 
Rio de Janeiro 

Brasil 

março 

2009 

5ª Diocese Coria 

Cáceres 

Espanha 5/6 maio 2010 50 Coria 

Cáceres 

Espanha 

maio 2009 6ª S. I. Loyola 
Córdoba 

Argentina 5/7 setembro 
2011 

33 S. I. Loyola 
Córdoba 

Argentina 

maio 2009 7ª Tuy – Vigo Espanha 24/25 abril 2010 54 Vigo Espanha 

maio 2009 10ª Sicília Itália 16/19 outubro 

2010 

50 Sicília Itália 

 

Tabela 22 - Percursos imagem peregrina em 2009 e visitas de grupos registados (janeiro 2017). Fonte: 

própria. 

 

Nos trilhos das imagens peregrinas durante o ano de 2010, analisámos as visitas de 

cinco imagens, em Itália, Brasil, Filipinas, Argentina e Espanha. Sete meses depois da 

passagem da imagem n.º 2 em Como, Itália, durante dois dias, ocorreu uma visita de 

cinquenta e duas pessoas, deste lugar, ao Santuário. Desta origem houve retornos 

posteriores nos anos de 2012 e de 2013, de quarenta e cinquenta e sete pessoas, durante 

três e quatro dias, respetivamente.  

A imagem n.º 3 percorreu a Diocese de São Paulo, Brasil, com retorno, um ano 

depois de quarenta e cinco pessoas, durante três dias, em Fátima.  

A imagem n.º 6 passou em Santa Maria Valle. Nove meses depois, quarenta e cinco 

pessoas, desta localidade, estiveram em Fátima, durante quatro dias. Treze meses depois 

da imagem n.º 7 ter percorrido a paróquia de Torrijos, Espanha, setenta e quatro 

pessoas, desta localidade, visitaram Fátima, com retornos em 2012 e 2013, de oitenta e 

cem pessoas, respetivamente, durante quatro e três dias.  

A imagem número 10 esteve nas Filipinas, verificando-se, quarenta e seis meses 

depois, a presença de trinta e sete pessoas, deste país, durante dois dias, nesta cidade 

(tabela 23). 
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Percursos imagem peregrina Grupos registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias N.º pessoas Paróquias/Localidade País 

agosto 

2010 

2ª Como Itália 22/23 março 

2011 

52 Paróquia Uggiate 

Trevano - Como 

Itália 

agosto 
2010 

2ª Como Itália 12/14 março 
2012 

40 Como Itália 

agosto 

2010 

2ª Como Itália 7/10 fevereiro 

2013 

57 Diocese de Como Itália 

maio 2010 3ª Diocese  

São Paulo 

Brasil 16/18 setembro 

2011 

45 Paróquia Sta Cruz 

Itaberada – S Paulo 

Brasil 

julho 

outubro 
2010 

10ª Ap. Mundial 

Fátima 
Filipinas 

Filipinas 25 maio 2014 37 Filipinas Filipinas 

setembro 

2010 

4ª Bréscia Itália 5/8 agosto 2011 26 Paróquia Sgiovanni 

Battista - Bréscia 

Itália 

setembro 
2010 

6ª Paróquias Sta Mª 
Valle 

Argentina 2/5 junho 2011 45 SMª Assunta Argentina 

setembro 
2010 

7ª Paróquia Torrijos 
Toledo 

Espanha 11/14 outubro 
2011 

74 Torrijos 
Toledo 

Espanha 

 

Tabela 23 - Percursos imagem peregrina em 2010 e visitas de grupos registados (janeiro 2017). Fonte: 

própria. 

 

Examinando os percursos das imagens peregrinas durante o ano de 2011, analisamos 

as visitas de três imagens a São Tomé e Príncipe, Itália e Espanha. Trinta e quatro meses 

depois da passagem da imagem n.º 2, em São Tomé e Príncipe, durante um dia, ocorreu 

a visita de 60 pessoas, deste país, ao Santuário. A imagem n.º 4 percorreu a Diocese de 

Bréscia, Itália. Sete meses depois, quarenta e cinco pessoas, visitaram, durante três dias 

Fátima, com retornos em 2015, de cinquenta e duas pessoas, durante 3 dias. A imagem 

número 9 passou em Orihuela, Espanha. Quarenta e cinco meses depois, quarenta e 

cinco pessoas, desta localidade, permaneceram em Fátima, durante cinco dias (tabela 

24).  

 

Percursos imagem peregrina Grupos registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias N.º pessoas Paróquias/Localidade País 

maio 

junho 
2011 

2ª Diocese S. Tomé 

Príncipe 

São Tomé 

Príncipe 

13 maio 2014 60 Paróquia N. Sr.ª 

Lourdes 

São Tomé 

Príncipe 

agosto  

setembro 
2011 

4ª Palazzolo 

Bréscia 

Itália 14/16 abril 2012 45 Diocese de Bréscia Itália 

janeiro  

abril 2011 

9ª Orihuela 

Alicante 

Espanha 12/16 março 

2014 

45 Paróquia Orihuela 

Alicante 

Espanha 

 

Tabela 24 - Percursos imagem peregrina em 2011 e visitas de grupos registados (janeiro 2017). Fonte: 

própria. 

 

Dos percursos das imagens peregrinas durante o ano de 2012, selecionámos as visitas 

de três imagens ao Brasil, aos Estados Unidos da América e a Itália. Onze meses depois 
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da passagem da imagem n.º 3, em São Paulo, Brasil, durante três dias, ocorreu uma 

visita de quarenta pessoas, desta cidade, ao Santuário.  

A imagem n.º 3 esteve presente em Miami, nos Estados Unidos da América. Oito 

meses depois, quarenta e duas pessoas desta localidade, visitaram, durante um dia, 

Fátima, com retornos em 2014 e 2015, de vinte e oito e quarenta e cinco pessoas, 

respetivamente, durante quatro dias.  

A imagem n.º 6 passou na diocese de Civitia Castellana, Espanha. Vinte meses 

depois, quarenta e duas pessoas, de uma paróquia desta diocese, deslocaram-se e 

permaneceram em Fátima, durante três dias (tabela 25).  

 

Percursos imagem peregrina Grupos registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias N.º pessoas Paróquias/Localidade País 

maio 2012 3ª São Paulo Brasil 23/25 junho 2013 40 Paróquia São 

Francisco Assis 

São Paulo 

Brasil 

outubro 
2012 

3ª Miami EUA 27 julho 2013 42 Miami EUA 

outubro 

2012 

3ª Miami EUA 27/30 julho 2014 28 Miami EUA 

outubro 
2012 

3ª Miami EUA 23/26 outubro 
2015 

45 Miami EUA 

outubro 

2012 

6ª Diocese Civita 

Castellana 

Itália 28/30 junho 2014 42 Paróquia Giovanni 

Evangelista Livorno 

Itália 

 

Tabela 25 - Percursos imagem peregrina em 2012 e visitas de grupos registados (janeiro 2017). Fonte: 

própria. 

 

Durante o ano de 2013, as imagens peregrinas visitaram diversos países, tendo 

selecionado as visitas a França, Espanha, Filipinas e Itália. Doze meses depois da 

passagem da imagem n.º 2 em Paris, França, durante cinco dias, ocorreu uma visita de 

vinte e seis pessoas, da diocese desta cidade, ao Santuário.  

A imagem n.º 3 esteve em Getafe, Espanha. Vinte e um meses depois, cento e 

cinquenta pessoas, desta localidade, visitaram Fátima, durante quatro dias. 

A imagem n.º 6 passou nas Filipinas. Doze meses depois, trinta e sete pessoas, deste 

país, visitaram Fátima, durante um dia.  

A imagem n.º 10 esteve na diocese de Firenze, Itália, verificando-se, vinte e quatro 

meses depois, a presença de quarenta pessoas, desta origem, durante quatro dias, nesta 

cidade (tabela 26).  
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Percursos imagem peregrina Grupos registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias N.º pessoas Paróquias/Localidade País 

maio 2013 2ª Santuário N.ª Sr.ª 

Fátima - Paris 

França 10/14 maio 2014 26 Diocese de Paris  França 

maio 2013 3ª Getafe Espanha 12/15 março 

2015 

150 Devotos Virgen de Fátima 

– Getafe 

Espanha 

maio  
junho 

2013 

6ª Apostolado 
Mundial Fátima 

Filipinas 

Filipinas 25 maio 2014 37 Filipinas Filipinas 

maio 2013 10ª Diocese de 

Firenze 

Itália 1/4 maio 2015 40 Diocese de Firenze Itália 

 

Tabela 26 - Percursos imagem peregrina em 2013 e visitas de grupos registados (janeiro 2017). Fonte: 

própria. 

 

Examinando os percursos das imagens peregrinas durante o ano de 2014, 

selecionámos as visitas de três imagens ao Brasil, a Espanha e a Itália. Doze meses 

depois da passagem da imagem n.º 3 em São Paulo, Brasil, durante quatro dias, ocorreu 

uma visita de quarenta pessoas, desta metrópole, ao Santuário.  

A imagem n.º 8 esteve presente em Toledo, Espanha. Onze meses depois, quarenta e 

uma pessoas desta cidade, visitaram, durante dois dias, Fátima. A imagem n.º 5 passou 

em Milão, Itália. Sete meses depois, durante três dias, setenta pessoas desta cidade 

estiveram em Fátima (tabela 27).  

 

Percursos imagem peregrina Grupos registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias N.º pessoas Paróquias/Localidade País 

maio  

junho 

2014 

3ª São Paulo Brasil 1/4 maio 2015 40 São Paulo Brasil 

maio 2014 8ª Toledo Espanha 18/19 abril 2015 41 Toledo Espanha 

outubro 

2014 

5ª Comunidade 

Pastoral Cruz 

Santa de Milão 

Itália 10/12 maio 2015 70 Comunidade Pastoral 

Cruz Santa de Milão 

Itália 

 

Tabela 27 - Percursos imagem peregrina em 2014 e visitas de grupos registados (janeiro 2017). Fonte: 

própria. 

 

Nas últimas décadas, na ilha da Sicília e por toda a Itália, ocorrem diversas jornadas 

da imagem peregrina. Analisando, somente, o percurso da imagem n.º 8, na ilha da 

Sicília, constatamos que entre junho e dezembro de 2010, esta circulou na Diocese de 

Palermo e nas Paróquias de Ragusa, Siracussa, Messina, Catania, Trapana, Agrigento, 

Mazara del Vallo e Caltanissetta.  
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Estabelecendo a relação entre a peregrinação nesta ilha e o consequente retorno para 

Fátima destacamos, somente, alguns exemplos, entre 59 relações, que podem ser 

examinadas com mais pormenor no anexo 6. 

Seis meses depois da passagem da imagem n.º 8, na Diocese de Palermo, durante 

cinco dias, decorreu uma visita de cinquenta e duas pessoas, desta diocese, ao Santuário, 

com retornos posteriores, entre 2012 e 2015, com centro e vinte, cinquenta, vinte e nove 

e vinte e quatro pessoas, respetivamente.  

Doze meses depois da passagem da imagem na Paróquia de Messina, durante três 

dias, cinquenta e seis pessoas, desta paróquia, visitaram esta cidade, com retornos 

posteriores em 2012, 2013, 2014, com trinta e cinco, trinta e quatro e quarenta pessoas, 

respetivamente.  

Doze meses depois da passagem na Paróquia de Messina, durante cinco dias, cento e 

vinte e oito pessoas, desta localidade, deslocaram-se a Fátima, com retornos posteriores 

em 2013 e 2014, com quarenta e quatro e trinta e três pessoas, respetivamente.  

Onze meses depois da passagem na Paróquia de Trapana, durante quatro dias, 

cinquenta e cinco pessoas, deste lugar, estiveram em Fátima, com retornos posteriores 

em 2012 e 2014, com quarenta e quatro e dezanove pessoas, respetivamente.  

Doze meses depois da passagem na Paróquia de Caltanissetta, durante três dias, 

ocorreu uma visita de quarenta e cinco pessoas, deste local, a esta cidade, com retornos 

posteriores em 2012 e 2013, com cinquenta, e vinte e duas pessoas, respetivamente 

(tabela 28). 
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Percursos imagem peregrina Grupos registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

junho 
Dez 2010 

8ª Diocese Palermo Itália 27/31 agosto 
2011 

52 Paróquia S.Trinit 
Magione 

Palermo 

Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Diocese Palermo Itália 27 julho 2012 120 Diocese de Palermo Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 25/27 junho 2013 50 Paróquia Sta Cristina – 
Gela 

Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 1/3 agosto 2014 29 Palermo Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 25 julho a 1 

agosto 2015 

24 Palermo Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Messina Itália 5/7 julho 2011 56 Messina Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Messina Itália 12/16 maio 2012 35 Messina Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Messina Itália 12/16 maio 2013 34 Guido 

Messina 

Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Messina Itália 26/27 julho 2014 40 S. Nicola di Bari 

Madonna Pace 

Messina 

Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 22/26 julho 2011 128 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Catania Itália 9/16 julho 2013 44 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Catania Itália 9/14 julho 2014 32 Paróquia Madonna di 

Fátima 

Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Trapana Itália 31 maio a 3 

junho 2011 

55 Paróquia San Giuseppe 

di Alcamo 

Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Trapana Itália 20/22 outubro 
2011 

44 Trapana Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Trapana Itália 18/20 fevereiro 
2012 

44 San Giovanni Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Trapana Itália 11/14 junho 2012 32 Paróquia Nª Sr.ª de 

Fátima de Trapana 

Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Caltanissetta Itália 17/19 agosto 

2011 

45 Paróquia S. Paulo Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Caltanissetta Itália 20/25 outubro 

2012 

50 Paróquia Santa Flavia Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Caltanissetta Itália 1/5 abril 2013 22 Caltanissetta Itália 

 

Tabela 28 - Percursos imagem peregrina na Sicília em 2010 e visitas de grupos registados (janeiro 2017). 

Fonte: própria. 

 

 

Nos vários estados do Brasil têm ocorrido, nas últimas décadas, diversas viagens da 

imagem. Analisando, somente, o percurso da imagem n.º 11, na Arquidiocese de 
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Brasília, constatamos que, entre abril e maio de 2010, em dois meses, esta percorreu as 

respetivas dioceses e paróquias deste território.  

Estabelecendo a relação entre esta peregrinação e o consequente o retorno para 

Fátima destacamos, somente, alguns exemplos, de entre 36 relações que podem ser 

identificadas com mais pormenor no anexo 6.  

Dezasseis meses depois da passagem na Arquidiocese de Brasília, durante um dia, 

decorreu uma visita de quinze pessoas, desta arquidiocese, no Santuário de Fátima. 

Dezassete meses depois da passagem na Arquidiocese de Brasília, durante dois dias, 

trinta e sete pessoas, desta localidade, deslocaram-se a Fátima.  

Vinte meses depois da passagem na Arquidiocese de Brasília, durante três dias, vinte 

pessoas, visitaram o Santuário. Estas viagens repetiram-se nos três anos subsequentes de 

2013, 2014 e 2015 (tabela 29). 

 

Percursos imagem peregrina Grupos registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 29 setembro 

2011 

15 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 4/5 outubro 

2011 

37 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 21/23 janeiro 

2012 

20 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 10/12 abril 2013 30 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 21/22 maio 

2014 

30 Paróquia Nª Sr.ª 

Assunção - Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 07/8 julho 2015 40 Paróquia Nª Sr.ª 

Assunção Águas 

Claras - Brasília 

Brasil 

 
Tabela 29 - Percursos imagem peregrina na Arquidiocese de Brasília em 2010 e visitas de grupos 

registados (janeiro 2017). Fonte: própria. 

 

Através destas análises, objetivas e factuais, compreendemos a dialética que as 

paróquias, dioceses, arquidioceses e associações marianas desenvolvem em torno das 

viagens da imagem peregrina nos seus territórios e na organização, posterior, de grupos 

a Fátima.  
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SÍNTESE 

 

Concretizámos esta análise por não existirem dados sobre os fluxos turísticos que 

acedem a Fátima antes e depois das viagens da imagem peregrina, o que nos permitiria 

efetuar uma investigação mais aprofundada. Verificámos existir uma relação direta 

entre os percursos das imagens peregrinas e posteriores vindas de grupos organizados 

ao Santuário de Fátima (anexo 6). Concluímos ser nos países onde a imagem se 

encontra em constante peregrinação, como em Itália e no Brasil, por exemplo, que 

existe um maior número de grupos de pessoas que, posteriormente, se deslocam dessas 

origens para o Santuário. Só da ilha da Sicília, após a passagem da imagem, 

contabilizou-se a presença de 61 grupos que visitaram Fátima. A Arquidiocese de 

Brasília, onde a imagem esteve somente dois meses, originou a vinda de 36 grupos de 

pessoas deste país do continente sul-americano. 

Para além destas relações diretas que apresentamos e recordando o estudo de caso 

que efetuámos em Itália, concluímos que a existência neste país do Movimento Mariano 

Mensagem de Fátima e a permanência, no mínimo, de uma imagem em constante 

peregrinação, incrementa-se e fomenta-se a deslocação das pessoas para Fátima.  

A existência de movimentos marianos em diversos países do mundo e em estreita 

articulação com as autoridades do Santuário, permitem que a imagem cumpra a missão 

que lhe está subjacente, evidenciando a sua importância para o incremento do turismo 

religioso em Fátima.  

Esta perspetiva reforça-se pelas declarações do Reitor Santuário quando este referiu 

que “… os movimentos eclesiásticos ligados a Fátima potenciam as visitas da imagem 

peregrina, na medida em que estando particularmente despertos, pedem a imagem e 

criam as condições para que a viagem ocorra”. 

Estas conclusões, ainda que resultantes de análises factuais permitem compreender 

como é que Itália ocupa o segundo lugar de países emissores de fluxos turísticos para 

esta localidade. Recordando a entrevista do Reitor do Santuário, foi-nos transmitido que 

todos os anos, em Itália estão habitualmente até três imagens peregrinas, visto ser o 

“…país de onde nos vêm mais pedidos”. 

Através destas informações e cruzando estes dados, reforça-se a tese de que a 

imagem e a sua contínua peregrinação fomentam o desejo das pessoas se deslocarem a 
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Fátima. Ainda que o movimento das pessoas para Fátima não esteja dependente da 

passagem da imagem peregrina, acreditamos que a mesma influi, para essa 

concretização. Importa ainda referir os testemunhos de alguns peregrinos que se 

deslocaram ao Santuário e que no contato com os responsáveis referem que “Depois de 

receber a imagem eu tinha de vir a Fátima eu queria vir a Fátima”. É efetivamente 

também esse o eco e a prova que demonstra “… a importância da imagem peregrina 

como cartão-de-visita de Fátima”, como nos referiu o Reitor do Santuário. 

Contando com a elevada dimensão e significado religioso e espiritual, estes 

resultados e esta assunção, comprova a importância da imagem para o setor do turismo 

religioso em Fátima, face ao contributo destes grupos para o setor hoteleiro, para o 

aumento da taxa de ocupação e para o combate da sazonalidade. Relativamente à 

questão do combate à sazonalidade, destacamos a presença em Fátima de um 

significativo número de grupos nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro 

(que se identifica pelas datas em que os grupos estiveram em Fátima), com acrescida 

relevância para o incremento da estada média (que se identifica pelo número de noites 

que em média estes grupos permaneceram em Fátima).  

Analisando as 57 relações diretas apresentadas, relativas a 9 países, de 4 continentes 

e de acordo com os números fornecidos, contabilizamos a deslocação de 2.661 pessoas 

para Fátima. Examinando o número de dias que estes grupos passaram em Fátima, 

apuramos um valor aproximado de 2.350 pessoas que podem ter pernoitado nesta 

localidade, com uma estada média de 2,6 noites por pessoa. Este valor, de estada média, 

apresenta-se superior à média anual. Desta forma estes fluxos revelam-se fundamentais 

para o aumento na taxa de ocupação e estada média.  

Acreditamos que se durante as viagens das imagens peregrinas nas paróquias 

estivessem presentes operadores turísticos, apresentando, de imediato, uma proposta de 

deslocação a Fátima, pelo poder de influência e fomento que a imagem comprova 

possuir, o número de viagens e de pessoas para Fátima, cresceria, significativamente.  
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CONCLUSÃO 

 

O fenómeno de Fátima é um enorme desafio para a inteligência humana, na sua 

vertente racional e científica, para a própria história, para a teologia, tal como o foi para 

a Igreja durante anos. Existem inúmeras questões em aberto, dúvidas e perguntas para 

as quais não se encontram respostas. O presente estudo não procurou validar as 

denominadas aparições ou comprovar a sua existência. Convivendo, somente, com a 

existência de Fátima, resultante do seu real desenvolvimento e afirmação, procurámos 

compreender a importância da imagem peregrina, enquanto marca potenciadora do 

turismo religioso. 

Independentemente das crenças religiosas ou do facto de se acreditar ou não na 

mensagem de Fátima, não podemos ignorar a atratividade que a imagem de Nossa 

Senhora de Fátima representa para milhões de pessoas.  

Pelas mais variadas razões e motivos, o Homem assumiu a mãe de Cristo como uma 

guia espiritual. O culto mariano, quase tão antigo como o próprio culto a Cristo, tem 

referência nos livros dos evangelhos e no novo testamento, comprovando que a 

veneração a Nossa Senhora é compreendida junto do crente, do peregrino, do simples 

viajante ou turista. 

A imagem de Nossa Senhora de Fátima apresentou-se desde o início da história 

relatada, com uma referência à paz, assumindo-se como uma novidade a nível doutrinal, 

contrariando a política eclesiástica secular que defendia a delimitação da guerra e a 

própria guerra santa. Ainda que o fenómeno se tenha extravasado para além dos 

conteúdos da própria Igreja, Fátima só se pode compreender à luz da história e do 

funcionamento da Igreja Católica. 

No âmbito do presente estudo debruçámo-nos sobre a importância do turismo 

religioso, enquanto produto que se assume pela motivação individual em torno da fé e 

da espiritualidade. Este produto turístico movimenta milhões de pessoas, num crescendo 

anual sobre os tradicionais locais sagrados que cativam as pessoas por motivações 

religiosas, espirituais, culturais, históricas e arquitetónicas conquistando, desta forma, a 

atenção do turismo e da estrutura económica e política que o suporta.  

Com as viagens com motivação religiosa a serem uma das formas de deslocação 

mais antigas do mundo e de acordo com as várias leituras efetuadas, identificamos o 
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turismo religioso como o primeiro produto turístico. Com a contínua deslocação de 

peregrinos e de turistas em direção a locais sagrados, motivados pela fé e pela 

espiritualidade, santuários, como o de Fátima, registam um contínuo aumento de 

pessoas. Um aumento que se compreende pelo próprio valor dos lugares, pela fé, pela 

paz, pela aproximação entre o Homem e o sagrado, entre o simbólico e o imaterial. 

É desta forma que o turismo religioso se tem consolidando e crescendo, entre os 

estímulos individuais, com a linha que outrora separou o peregrino e o turista a esbater-

se, perante o surgimento de sujeitos que se deslocam aos santuários, imbuídos por 

questões relacionadas com a espiritualidade. Pelas leituras efetuadas e a observação 

direta que fomos efetuando, acreditamos que a satisfação de um desejo individual, o 

bem-estar, uma experiência ou um ritual, uma crença uma procura, uma curiosidade, 

tanto motivam o peregrino, o turista, ou qualquer outra pessoa que se desloca para 

destinos com componente de religiosa.  

A religião foi a base para o desenvolvimento turístico e económico de Fátima, na 

sequência do fenómeno ocorrido em 1917 e, reforçado, pelo património religioso e 

cultural edificado ao longo do último século. Um desenvolvimento que, durante 

décadas, esteve limitado a uma promoção turística dependente das iniciativas da Igreja 

Católica, do setor económico local e do poder local.  

Pelo presente estudo confirmamos que o turismo religioso de Fátima se consolidou 

através das celebrações e comemorações desenvolvidas durante décadas no Santuário, 

pelas publicações que a Igreja Católica promoveu junto de paróquias, dioceses, 

congregações religiosas e pela estrutura de comunicação do próprio santuário.   

Registámos, através da entrevista com o Reitor do Santuário, que a ausência de 

promoção internacional de Fátima, durante décadas, se deveu à incapacidade dos 

titulares da administração central lidarem com o próprio fenómeno de Fátima. 

Acreditamos que para este facto também contribuiu o argumento de que o turismo 

religioso era um subproduto. Nesse sentido, coube às autoridades do Santuário 

concretizarem essa tarefa, à escala nacional e internacional, sem o apoio das instituições 

públicas. 

Na necessidade de responder à crescente procura, de acolher milhares de pessoas e 

de desenvolver soluções, Fátima consolidou-se como um destino de turístico. Ao 

assumir e ao ser reconhecida, ao longo das últimas décadas, uma posição de 
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centralidade no domínio do turismo religioso nacional, gerando um elevado número de 

visitantes, contribui, simultaneamente, para o desenvolvimento da ampla oferta cultural 

e histórica dos Mosteiros da Batalha, de Alcobaça e do Convento de Cristo, enquanto 

edifícios classificados como Património Universal da Humanidade pela UNESCO.  

A viragem ocorrida na última década, com a assunção da promoção turística de 

Fátima por parte do Município de Ourém, da Associação Empresarial Ourém Fátima, 

pelo Turismo do Centro e do Turismo de Portugal, esta localidade foi definida como a 

âncora de um vasto e diversificado leque de oferta de turismo religioso e cultural a nível 

nacional, como se pode ler no site do próprio Turismo de Portugal. A presença de 

Fátima em feiras nacionais e internacionais, o fomento de novas rotas aéreas, o apoio e 

promoção da realização de encontros mundiais em Fátima em torno da temática do 

turismo religioso, os apoios para a requalificação urbana da cidade, entre outras 

iniciativas, comprovam a existência do reconhecimento desta cidade para a região e 

para o país.  

Tendo este estudo procurado apurar a importância da imagem peregrina para o 

turismo religioso de Fátima, destacámos a utilidade da sua criação e a relevante 

novidade em termos de divulgação do ideário católico. Esta imagem preconizou um 

movimento inverso ao das peregrinações tradicionais, ao ir ao encontro das pessoas, 

estabelecendo uma nova estética religiosa e de comunicação. Ao iniciar as viagens pelo 

mundo, a imagem peregrina avocou a sacralidade da figura da imagem de Nossa 

Senhora de Fátima, transportando a sua mensagem e fomentando a difusão desta, 

consubstanciando, igualmente, uma identidade própria.  

Da análise dos relatos das primeiras cinco viagens que a imagem efetuou, apuramos 

que o maior feito destas não se centrou num qualquer milagre, mas sim na forma como 

a imagem foi acolhida por católicos, muçulmanos, protestantes. Na forma como arrastou 

populações, autoridades militares, governamentais, despoletando diversas inaugurações 

em vários pontos do mundo, impelindo uma nova devoção humana expressa sob a égide 

da paz e da espiritualidade. Registámos e destacámos as primeiras cinco viagens da 

imagem peregrina para ilustrar a dimensão que as mesmas granjearam, extrapolando, 

em muitos destinos, as balizas do catolicismo, deixando nestes territórios, muitas 

sementes que ficaram a germinar.  



 

200 

 

Ainda que representando um ícone religioso e comportando uma história de cariz 

religiosa, a imagem afirmou-se junto de comunidades distintas, eternizando-se em 

diversas cidades e países, conquistando crentes e novos públicos que lhe erigiram 

estruturas de culto.  

Todavia, se o destino e percurso da primeira viagem se compreende pelo propósito 

específico que a originou -  atravessar a Europa e ir à Holanda para estar presente no 

Congresso Internacional Mariano -, acreditamos que a forma, os itinerários e a estrutura 

que esteve subjacente à concretização das restantes 4 viagens, já resultou da adesão e da 

amplitude inesperada que a imagem peregrina granjeou na Europa. É com esse 

entendimento que se justifica a extensão das viagens aos territórios sob gestão do estado 

português e para países que os portugueses deram a conhecer ao mundo, na época dos 

descobrimentos, mas, simultaneamente, em países onde a religião predominante não era 

católica.  

A dimensão alcançada nestas cinco viagens originou o surgimento de novos pedidos, 

compreendendo-se a forma como a imagem peregrina se afirmou, mundialmente, 

justificando, assim, os sessenta e sete países que só a primeira imagem visitou, até que 

fosse criada e colocada em peregrinação uma segunda imagem.  

Analisando o aumento do número de imagens peregrinas, por parte das autoridades 

de Fátima e centrando o estudo nos anos em que as mesmas foram colocadas a circular, 

constatamos ter existido um propósito claro de atrair mais pessoas a Fátima, visto estas 

terem ocorrido em vésperas de datas relevantes e, como referimos, para a inauguração 

da Igreja da Santíssima Trindade.  

Nesse sentido, acreditamos que a partir da primeira viagem existiu, por parte das 

autoridades eclesiásticas, uma consciência clara do peso e da importância da imagem 

peregrina, pela dimensão adquirida e na concretização da extensão de Fátima pelo 

mundo. É com essa noção que admitimos que a estrutura da igreja católica usou e utiliza 

a imagem peregrina como o “cartão de visita” de Fátima, como o próprio Reitor de 

Fátima afirma. Assim se compreende que, presentemente, se encontrem em constante 

peregrinação 12 imagens e que este ícone se tenha mantido em permanente circulação 

ao longo das últimas sete décadas. 

Ao procedermos à análise da importância e da dimensão da imagem, e ao 

procurarmos aferir se esta se afirma como uma marca na promoção do turismo religioso, 
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verificámos que a imagem peregrina adveio de uma realidade polissémica do Santuário 

de Fátima, comportando uma ideia presente nas aparições e na mensagem, oriunda de 

um lugar conhecido, com o suporte físico a materializar-se na figura presente na 

Capelinha das Aparições como o ícone de Fátima. Ainda que o símbolo de Fátima seja a 

imagem de Nossa Senhora de Fátima, é através da imagem peregrina que esta se 

relaciona no tempo, e no espaço, junto das pessoas espalhadas pelo mundo.  

É desta forma que podemos interpretar a própria estratégia de comunicação e ação 

das autoridades do Santuário de Fátima. Não é indiferente o facto de, em remotos 

lugares, o nome de Fátima ser generalizadamente identificado, conhecendo-se e 

sabendo-se ao que se refere. A capacidade de atração que a mensagem granjeia em 

países com concentração de comunidades emigrantes é compreensível. Todavia, o seu 

conhecimento em países distantes, onde a religião predominante nem sequer é a 

católica, resulta, em larga escala da estratégia de fomento da comunicação. Enquanto 

organização, o Santuário de Fátima tem diferenciado a sua oferta, evidenciando visão ao 

comunicá-la através da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Uma prática coincidente 

com toda a estrutura do mundo moderno, que comunica através de símbolos e imagens, 

através da comunicação iconográfica, que ascende a um ritmo vertiginoso. Basta 

constatar como todos os programas informáticos funcionam com base em ícones, 

transmitindo informação rápida, de fácil interpretação, compreensão e reconhecimento 

pelos seus utilizadores, reforçando as ligações com as pessoas. Na religião, os símbolos 

concretizam-se através da figura do santo. Este destaca-se, como atributo da sua 

identidade, estabelecendo elementos de cumplicidade e ligações individuais. No caso de 

Fátima, a dimensão mariana transcendeu a doutrina da Igreja Católica, ao congregar a 

espiritualidade da peregrinação e ao acolher todos aqueles que, em número crescente, se 

deslocam ao Santuário por motivos espirituais, contrabalançando, o decréscimo de 

inquiridos nas cerimónias religiosas das paróquias. É simultaneamente nesse contexto 

de globalização que as autoridades eclesiásticas gerem os seus recursos. As viagens da 

imagem peregrina, que preconizam a extensão da imagem de Nossa Senhora de Fátima, 

contribuem para o fomento do fenómeno ocorrido no Santuário de Fátima. 

Fátima não possui uma marca turística que represente o setor do turismo religioso, 

mesmo contendo designações que lhe atribuem reconhecimento como: cidade-santuário 

e cidade da paz. Não é o logótipo do Santuário, a heráldica da freguesia ou o nome do 

concelho, que transmitem a identidade da imagem de marca que Fátima representa, em 
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termos nacionais e internacionais e que, consensualmente, se reconhece existir. Porém, 

todos aqueles que ouvem o nome de Nossa Senhora de Fátima assimilam, através deste, 

a existência de uma imagem e de um lugar, gerido por uma organização religiosa.  

Ao deter um nome mundialmente reconhecido, a imagem de Nossa Senhora de 

Fátima constitui-se como fundamental para a sua organização, obrigando-a a reforçar-se 

junto do seu público, consolidando-o, ampliando-o e disseminando-o. Para além das 

peregrinações compactas de maio a outubro, das visitas pontifícias, as viagens da 

imagem peregrina constituíram-se como uma linguagem religiosa de manifestação 

pública, onde os sentimentos e a fé foram estimulados e alimentados.  

Este incremento da comunicação para as massas, por parte das autoridades do 

Santuário, provocou a sua irradiação geográfica pelo mundo, com as imagens peregrinas 

a contribuírem para essa missão. É nesse registo que o Santuário a disponibiliza, 

consciente que esta comporta a devoção católica e espiritual para milhares de crentes e 

pessoas, assumindo-se como um símbolo, com uma identidade própria e inigualável. 

Constatamos que, ao peregrinar pelo mundo, a imagem materializa essa espiritualidade. 

Tal como as marcas procuram a sua autenticidade, o seu prolongamento de vida e 

arquitetar uma relação contínua com os consumidores, que ocorra desde o nascimento 

até à morte, também aqui, neste caso, a religião promove uma relação de longevidade, 

baseada na autenticidade da imagem peregrina com os seus públicos.  

A importância da imagem peregrina como veículo de divulgação das aparições, 

reafirmou-se a partir do momento em que as autoridades do Santuário aumentaram o 

número de imagens peregrinas e as colocaram em circulação dando resposta aos pedidos 

oriundos das estruturas católicas espalhadas pelo mundo.  

É consensual que as pessoas que se deslocam para assistir à passagem da imagem 

peregrina se movem por questões espirituais, numa necessidade antropológica do 

sagrado que se afirmou pela crença destas no divino, e que aqui se consubstancia na 

imagem. Nesse sentido podemos afirmar que a imagem peregrina se apresenta como um 

produto. Ao reconhecê-la como um produto identifica-se algo que se oferece para 

satisfazer uma necessidade ou um desejo. Podendo o produto assumir diversas formas, 

como um bem físico, uma cerimónia religiosa ou uma ideia, enquanto produto, a 

imagem peregrina representa uma ideia e um bem, disponibilizados por um conjunto de 

serviços, assegurados pela respetiva estrutura. 
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A adesão dos sujeitos ao produto, e ao que este provoca na mente das pessoas, 

permitiu-nos identificar a imagem através de um conjunto de crenças, sentimentos e 

atitudes oriundas da perceção que os sujeitos possuem, em torno da organização 

religiosa e da imagem de Nossa Senhora de Fátima que internacionalmente se 

concretiza através da imagem peregrina. 

De acordo com os resultados dos inquéritos realizados em Itália, ao registarmos a 

presença de pessoas que manifestaram não possuir uma ligação direta à religião 

católica, ou sem frequência de participação, compreendemos o poder da imagem 

peregrina ao evidenciar que esta não se encontra circunscrita ou confinada, 

exclusivamente, ao público católico. A vontade manifestada pela maioria dos 

inquiridos, de se deslocarem a Fátima após terem assistido às cerimónias comprova a 

força da imagem peregrina e a sua dimensão. Ao gerar estes desejos, ao motivar a 

deslocação de pessoas de países estrangeiros para o Santuário, a imagem peregrina 

cumpre a sua missão junto do público para o qual está direcionada, cativando outras 

pessoas, tal como uma marca que, estando direcionada objetiva e cirurgicamente para o 

seu público, cativa e conquista outras pessoas. 

É desta forma que acreditamos que a imagem peregrina se constitui como uma 

marca, com identidade e imagem, visto ser através dela que Fátima se afirma como o 

centro de um sistema de fluxos virtuais globais que transcendem os seus visitantes reais, 

alargando o seu espaço de influência em patamares sucessivos de integração e difusão 

contínuas em termos espirituais e turísticos. Com a imagem peregrina, o pensamento 

das pessoas remete-se para Fátima e fomenta-se o desejo das pessoas visitarem esta 

localidade. Esta conclusão entronca com a perceção do Reitor do Santuário que referiu 

que a visita das imagens peregrinas potencia, sempre, o desejo das pessoas se 

deslocarem a Fátima.  

Ao demonstrar o valor da imagem, ao congregar em seu redor católicos e pessoas 

com outros credos, a imagem peregrina constituiu-se como uma marca que, mesmo 

estando direcionada para o seu público, cativou e conquistou outras pessoas. É este 

valor da marca que se reforça, ao considerar-se o ativo imagem, como resultado de todo 

o processo de interação entre a marca e o seu público, permitindo a construção de uma 

imagem de marca na mente de cada pessoa, como nos refere Valls (1992). 
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Interpretamos a imagem peregrina como um bem físico, através da própria estátua, 

uma cerimónia religiosa através da sua peregrinação e uma ideia na mensagem que 

dissemina pelo mundo. Esta imagem possui um agregado de valores e culturas que 

espelham a sua identidade, com oferta diferenciada e única, evidenciando o valor 

associado à notoriedade do local de origem, com desejo de conhecimento ou revisitação 

por parte das pessoas, desenvolvendo respostas de lealdade por parte daqueles que com 

ela interagiram.  

Ainda que dependente da dialética das paróquias, das dioceses e dos movimentos 

marianos que a solicitam, ela assume-se como um produto do turismo religioso ao 

fomentar naqueles que assistem à sua passagem o desejo de se organizarem e de se 

deslocarem, posteriormente, a Fátima.  

Os inquiridos no estudo realizado em Itália atestaram as associações à marca, 

assentes nas suas necessidades funcionais ao procurarem vantagens intrínsecas através 

da imagem, ao fomentarem a satisfação das suas necessidades sensoriais e ainda, ao 

concretizarem necessidades pessoais afirmadas num processo de concretização social e 

simbólico. Ao assumirem estes comportamentos as pessoas comprovaram as fontes de 

valor da imagem, enquanto marca (Aaker, 1991). 

Ao procedermos à análise dos conceitos em torno da marca, e das teses dos 

especialistas destas áreas, recalcando-os sobre os elementos que constituem a imagem 

peregrina, identificámos a existência de componentes compósitas, objetivas e concretas. 

Uma identificação que validámos no estudo de caso através da adesão dos sujeitos e do 

estabelecimento de uma relação afetiva em torno da imagem, estimulando o desejo, 

manifesto, de irem conhecer e/ou regressar ao local originário da marca – Fátima.  

 Para validar esta teoria e ao apresentarmos três respostas diferenciadas: cognitivas, 

afetivas e comportamentais, comprovámos a sua notoriedade, pelos símbolos que a 

compõem e que lhe foram reconhecidos, pela própria imagem de marca (que reside em 

si própria) e ainda pelo que manifestou representar para todos aqueles que assistiram à 

sua passagem. Com o desenvolvimento de respostas e relações afetivas, junto daqueles 

que manifestaram a intenção de compra da imagem de Nossa Senhora de Fátima, e 

assumindo-se a imagem peregrina como uma extensão desta, reforçámos, a sua 

dimensão através da fidelização entre as pessoas e esta. Uma dimensão que se obteve 

através da identificação, na imagem peregrina, dos agregados de valores e de culturas 
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que espelham a sua identidade, evidenciando o valor associado à notoriedade do local 

de origem, com respostas de lealdade por parte daqueles que com ela interagiram.  

Através da investigação realizada em Itália demonstrámos existirem associações à 

marca assentes nas suas necessidades funcionais, pela procura de vantagens intrínsecas 

através da imagem peregrina, pelo fomento e satisfação das necessidades sensoriais e 

ainda pela concretização das necessidades pessoais, identificadas no desejo das pessoas 

irem a Fátima. 

A assunção de um ícone religioso como uma marca não deve ser encarada como uma 

heresia. Importa recordar que foram as próprias religiões a imprimir e criar, desde o 

início, uma mística em torno dos seus ícones, transformando os próprios rituais numa 

forma de arte que, posteriormente, serviu de base para o desenvolvimento do marketing 

e das marcas. 

Validando a imagem como uma marca e à luz da estratégia de comunicação que o 

Santuário foi desenvolvendo, a imagem peregrina representa um nome que garante a 

compreensão da sua missão junto de todos aqueles que assistem às cerimónias e que 

compõem a sua peregrinação.    

No estudo de caso realizado junto dos principais stakeholders do setor confirmámos 

o valor e a importância da existência da imagem peregrina pelo mundo, como elemento 

de promoção do turismo religioso em Fátima. A validação desta apreciação junto dos 

operadores e sujeitos das empresas turísticas que possuem um conhecimento 

internacional em torno do valor da imagem no estrangeiro, junto das comunidades com 

quem estes profissionais trabalham, diretamente, permite-nos aferir a sua relevância 

para Fátima. Os 99% de inquiridos que valorizam e destacam a existência da imagem 

peregrina pelo mundo como elemento de promoção do turismo religioso em Fátima, 

comprovam a sua dimensão. Desta forma se compreendem os fluxos turísticos 

internacionais e a correspondente ligação aos principais países emissores de turistas. Ao 

ter sido reconhecido que a imagem peregrina contribui para o desenvolvimento do 

turismo religioso em Fátima, aumentando o número de visitantes e aumentando o 

número de dormidas, reforça-se a relevância da promoção da imagem e das suas 

peregrinações. Através dos resultados apurados no questionário realizado em Fátima, 

constatamos ser consensual que o turismo religioso é e será uma atividade importante 

para o desenvolvimento de Fátima nos próximos tempos, com capacidade de 
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crescimento, visto ter impulsionado e sustentado a existência dos equipamentos 

religiosos e as estruturas de alojamento e serviços. É assumido que este setor contribui 

para a diminuição do nível do desemprego, para o aumento da formação dos recursos 

humanos afetos ao turismo, para a valorização dos artigos religiosos, dos produtos 

culturais locais, da herança cultural e religiosa, para a valorização e preservação do 

património religioso e histórico. Ainda que se constituam como afirmações expectáveis, 

face à dimensão de Fátima no mundo, este estudo permitiu validá-las em termos 

académicos. O estudo realizado em torno do setor do turismo religioso de Fátima será 

alvo de um conjunto de propostas de atuação que desenvolveremos após a presente 

conclusão. 

De acordo com as análises e números apresentados comprova-se que a operação 

turística em Fátima é muito importante, com dimensão e escala nacional pelo elevado 

número de unidades hoteleiras e camas. Situando-se nos dez primeiros destinos mais 

procurados para pernoitar, com crescente aumento de unidades de 4 estrelas, é visitada 

por milhares de estrangeiros, assumindo-se como o primeiro destino nacional sem 

acesso ao mar e o terceiro destino nacional sem praia. 

Através dos questionários, da observação direta e da correlação entre as visitas da 

imagem a diversas localidades, as deslocações posteriores de grupos organizados dessas 

origens, ao Santuário, compreendemos a dimensão da imagem peregrina e 

comprovámos a sua importância para o desenvolvimento do turismo religioso em 

Fátima. Um incremento consubstanciado no aumento do número de dormidas, com 

resultados para os restantes setores do comércio e serviços. Na análise realizada em 

torno dos percursos das imagens entre 2008 e 2014, e as vindas de grupos organizados 

desses locais ao Santuário, constatámos existirem, por exemplo, um conjunto de 

relações diretas de grupos organizados de pessoas de Espanha, Itália, Polónia, Brasil e 

EUA. Na comparação efetuada em torno desta amostra, podemos observar que a origem 

do maior número de visitantes a Fátima coincide com os locais por onde as imagens 

peregrinas têm passado com mais insistência. A emissão de peregrinos para Fátima, não 

ocorrendo por mera coincidência, beneficia, indubitavelmente, pela existência da 

imagem peregrina como fator complementar e motivacional de relevante destaque para 

os fluxos turísticos em Fátima. 
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Uma correlação que se comprova, igualmente, através do apuramento dos países 

referenciados e validados, transversalmente, após a visita da imagem e que coincidem 

com os percursos que as imagens peregrinas têm efetuado nas mesmas origens, como 

constatamos na análise comparativa em torno dos visitantes de Fátima. Concluímos, 

desta forma e pelos dados apresentados que é dos países e locais onde a imagem se 

encontra em constante peregrinação, que são originários os maiores e mais numerosos 

grupos organizados que visitam o Santuário.  

Pelas leituras efetuadas, pelos resultados obtidos nos questionários realizados, pela 

observação direta concretizada em diversos momentos da investigação, parece ser 

possível afirmar, sem grande erro que, quem se desloca a Fátima não o faz em 

detrimento de qualquer outro santuário mariano, na Europa ou em outro continente. É a 

identidade de Fátima, com todos os seus recursos, que a torna única e indissociável de 

qualquer outra oferta patrimonial, religiosa e cultural. Nesse conjunto de recursos, a 

existência da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima assume-se como um 

elemento distintivo que contribui para o sucesso deste destino turístico.   

Na conclusão deste estudo, pelos diversos dados e análises desenvolvidas, a imagem 

peregrina revela-se como uma marca na promoção do turismo religioso em Fátima, ao 

validar o seu valor, ao estabelecer uma congregação das motivações religiosas e 

espirituais das pessoas que se deslocam a Fátima após a sua passagem nas suas 

localidades. São estas conclusões que nos permitem afirmar que a imagem peregrina se 

apresenta como uma vantagem promocional, respondendo afirmativamente à pergunta 

de partida: 

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Uma marca na promoção do 

turismo religioso de Fátima? 
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PROPOSTAS 

 

Na complexidade da atividade turística que se encontra em permanente evolução, a 

estratégia, o planeamento e a ação concertada dos diversos protagonistas torna-se vital 

para o sucesso dos destinos turísticos. 

A paradoxal marginalização a que o turismo religioso foi sujeito, durante décadas, 

em Fátima justificada pelos diminutos recursos, meios e pela diminuta visão de diversos 

protagonistas governativos impediu uma efetiva promoção turística, que só se começou 

a inverter no início do presente século. Fátima assistiu ao início de diversas políticas e 

diretrizes que foram alteradas, interrompidas e substituídas, sem que tenha existido uma 

estratégia coerente.  

A estrutura da igreja católica foi a única instituição que protagonizou a promoção e 

que assegurou a existência de estruturas físicas e operacionais que garantiram alguma 

preservação da identidade do local. Mesmo com a religião a ser condicionada por 

paradigmas ideológicos, políticos e enfrentando dogmas por parte de sujeitos da sua 

estrutura, por forças externas, com invulgar significado para as próprias disposições 

religiosas, em Fátima, o fenómeno consolida-se pela espiritualidade dos que ali acedem, 

sem teoria racional ou filosófica que este estudo tenha procurado explicar. 

Ao longo do presente trabalho desenvolvemos um conjunto teórico-prático que nos 

forneceu evidências e conclusões pragmáticas, não só para responder à pergunta de 

partida, mas também para contribuir para a redefinição das linhas estratégicas deste 

território, enquanto destino de turismo religioso. 

Potenciar o turismo religioso em Fátima enfrentará indubitáveis resistências por parte 

de alguns prestadores de serviços religiosos, de pessoas que se encontram acorrentados 

a dogmas religiosos, nas estruturas do prelado religioso e de outras organizações. 

Manter o equilíbrio entre as sensibilidades políticas, económicas e religiosas é, por si 

só, tarefa sensível e só concretizável com cedências por parte dos diversos poderes, com 

inerentes funções e responsabilidades partilhadas. 

De acordo com os recursos religiosos que Fátima possui, de acordo com as suas 

caraterísticas e especificidades, pela vantagem promocional que a imagem peregrina 

representa para esta localidade, apresentamos o seguinte conjunto de propostas: 
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• Aumentar o número de imagens peregrinas. Para responder às necessidades 

de componente espiritual e para reforçar as relações que contribuem para o 

incremento do turismo religioso, em Fátima e pelos resultados alcançados, 

defendemos o aumento do número de imagens peregrinas não só nos países e 

locais onde esta já se encontra presente de forma sustentada, mas sobretudo 

nas regiões emergentes, posicionando-a como uma centralidade do culto 

mariano, a nível europeu e mundial. Caso as autoridades do Santuário de 

Fátima não efetuem esse aumento, como nos foi referido, a gestão das atuais 

12 imagens devia ter em consideração não só a origem dos pedidos, mas, 

paralelamente, a conquista de novos mercados através de uma estratégia 

promocional concertada com os agentes turísticos, entidades públicas de 

promoção turística de forma a concretizar uma efetiva operação de promoção 

turística. 

• Proporcionar a presença de operadores turísticos durante as viagens da 

imagem peregrina. Pelo poder de influência e de fomento que a imagem 

comprova possuir, a apresentação à paróquia/diocese de uma proposta de 

deslocação a Fátima, poderia colher uma adesão mais elevada, ao mesmo 

tempo que se desenvolva a estratégia de promoção institucional do destino. 

• Consolidar Fátima como Cidade da Paz. Fátima deve continuar a utilizar os 

estatutos de Cidade-Santuário e de Cidade da Paz, apostando no reforço da 

sua projeção em termos mundiais ao representar-se como um lugar sagrado 

de incontornável dimensão mundial.  

• Criar e sedear um Centro Internacional de Reflexão e Pesquisa em Diálogo 

Inter-Religioso e uma Rede Mundial de Santuários. Desta forma Fátima 

passaria a possuir uma estrutura de investigação mundial em torno do culto, 

do diálogo, congregando, paralelamente, a estrutura de rede existente em 

torno do culto mariano e da mensagem de paz, que preconiza. A construção 

de um Centro de Congressos com capacidade para receber grandes eventos 

revela-se fundamental para este tipo de destino e para o acolhimento de 

grandes eventos que contribuam, paralelamente, para a sustentabilidade e 

rendibilidade económica da oferta hoteleira, das estruturas de serviços e para 

o combate à sazonalidade. Na reflexão, no conhecimento, no diálogo e na 
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promoção de Fátima devem ser reforçados os congressos, seminários, 

convenções e conferências, como o que ocorreu, em novembro de 2017, 

promovido pela Organização Mundial de Turismo – Congresso Internacional 

de Turismo Religioso e Peregrinação. Para além da componente espiritual 

que Fátima congrega e aliada ao facto de Portugal ser avaliado como o quinto 

país mais pacífico do mundo, reforça-se a importância da sua promoção como 

um destino inclusivo, multicultural e multirreligioso. 

• Concretizar uma efetiva caraterização do visitante de Fátima. É fundamental 

identificar todos aqueles que afluem a esta localidade e aferir os seus motivos 

e origens, para que as autoridades do Santuário, as estruturas nacionais e 

regionais de turismo, o Município de Ourém e a Associação Empresarial 

Ourém-Fátima percebam quais são as caraterísticas dos visitantes deste 

destino turístico, adequando e definindo, objetivamente, as respetivas 

políticas de promoção e de gestão do território. As estruturas de ensino 

superior podem afirmar-se como um recurso para o desenvolvimento da 

interpretação dos movimentos dos visitantes de Fátima, desenvolvendo, ao 

mesmo tempo, uma análise das estruturas religiosas, comerciais e públicas, de 

forma a compreender os processos de transformação que se encontram a 

decorrer.  

• Reforçar a oferta turística de Fátima e da região. De acordo com as condições 

infraestruturais e de capacidade de atração, de escala mundial, é fundamental 

estudar e aprofundar a relação entre os recursos e a procura. Importa 

desenvolver atividades turísticas complementares e que valorizem a restante 

rede de oferta cultural e histórica da região reforçada sobre uma estruturada 

oferta concelhia em termos patrimoniais e históricos (Casa do Administrador, 

Paços do Concelho, Castelo de Ourém, rede de capelas e igrejas históricas 

«Colegiada, Conceição, Perucha» e o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga). 

Tal como o Santuário de Compostela se afirmou numa vertente católica, 

espiritual e cultural, também Fátima e a sua região a pode incrementar através 

dos Mosteiros de Alcobaça e Batalha, do Convento de Cristo, reconhecidos 

como património mundial da UNESCO. Nesse sentido urge criar o Roteiro 

dos Mosteiros e Templários e divulgá-los, através dos operadores turísticos, 

com promoção institucional, realização de eventos científicos e culturais, 
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colocando a oferta hoteleira e de serviços ao serviço destas ofertas. Desta 

forma fomenta-se o touring, num movimento anelar em torno de Fátima, 

aumentando a justificação e a motivação para um aumento do número de 

noites nos pacotes turísticos. Os municípios da região, através das 

Comunidades Intermunicipais podem estabelecer parcerias que permitam o 

desenvolvimento destas e de outras rotas turísticas e culturais, fomentando o 

desenvolvimento regional e respeitando os padrões de sustentabilidade da 

oferta. 

• Divulgar a existência diária da procissão das velas. Para que Fátima possa 

aumentar a estada média dos seus visitantes, o número de dormidas e 

combata a sazonalidade há que divulgar a existência diária da cerimónia da 

procissão das velas, entre a Páscoa e o Advento. 

• Reforçar os Caminhos de Fátima. O incremento dos Caminhos de Fátima e a 

interligação destes com os roteiros marianos nacionais já identificados pelo 

Turismo de Portugal e pelo Secretariado Nacional para os Bens da Igreja, 

sobre a rede de caminhos portugueses para Santiago de Compostela, goza de 

uma localização territorial estratégica para Fátima. Desta forma esta 

localidade pode passar a constituir-se como o epicentro dos fluxos peregrinos 

da península ibérica e reforçar-se na escala europeia e mundial da 

peregrinação. 

• Qualificar o destino turístico de Fátima. Impõe-se reforçar a oferta turística 

com serviços de elevada qualidade, com redobrada inovação e personalização 

que respeite a própria identidade do produto, potenciando estratégias que 

promovam oportunidades de desenvolvimento local e regional e nacional, em 

estreita harmonia com o ambiente, com os recursos culturais, contribuindo 

para o equilíbrio das atividades turísticas e para o desenvolvimento 

harmonioso do território. Para desenvolver este objetivo o Turismo de 

Portugal, o Turismo do Centro, o Município de Ourém, a Associação 

Empresarial Ourém-Fátima, a Reitoria do Santuário de Fátima, a Diocese de 

Leiria-Fátima e a Conferência Episcopal Portuguesa devem delinear uma 

estratégia conjunta, onde cada parte assuma as suas responsabilidades e 

consequentes funções, face aos objetivos a estabelecer. 
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• Requalificar Fátima. A requalificação da envolvente ao Santuário de Fátima, 

a construção da Basílica da Santíssima Trindade, a requalificação da Avenida 

D. José Alves Correia da Silva e a celebração do Centenário das Aparições, 

em 2017, convergiram para a consolidação nacional e mundial de Fátima, 

valorizando a componente religiosa, espiritual, cultural e histórica que a 

própria região congrega. Fátima necessita, todavia, de um tratamento 

prioritário em termos de requalificação urbana, que se impõe incrementar de 

forma a acompanhar a oferta turística ao nível das estruturas físicas de 

alojamento, a par de uma contínua dignificação do espaço público. Para se 

concretizarem estas intervenções o acesso a financiamentos comunitários e a 

outros investimentos, afirmam-se como fundamentais para captar o interesse 

de investidores nacionais e internacionais. Esta é uma condição indispensável 

para o aumento da capacidade de atração e competitividade turística da 

cidade, assim como para a capacidade de receção de um elevado número de 

visitantes com as devidas condições de segurança e funcionamento das 

estruturas públicas e privadas. 

• Afirmar Fátima como um destino para viver. Com o crescente aumento do 

número de visitantes estrangeiros, com o aumento da esperança média de 

vida, com o incremento das rotas aéreas, o setor económico de Fátima poderá 

disponibilizar estruturas de habitação para compra e/ou de time-sharing. Ao 

consubstanciar-se como um local de natureza espiritual e de reencontro 

individual, acreditamos que o número de visitantes e de peregrinos imbuídos 

por essas motivações continuarão a crescer. 

Os principais ativos imateriais e materiais são sólidos, estão bem delimitados, 

caracterizados, usufruem de durabilidade e de sustentabilidade face à devoção a Nossa 

Senhora de Fátima. Uma sustentabilidade que se concretiza pela solidez do destino, pelo 

reforço que as viagens das imagens peregrinas preconizam, fortalecendo a sua 

mensagem à escala planetária. O reconhecimento destes ativos, pelos diferentes atores, 

deve originar uma convergência de interesses locais e nacionais, dos agentes religiosos, 

dos representantes dos órgãos de poder político e dos agentes económicos.  

É necessário incrementar a unidade e a confiança entre empresários, instituições 

públicas e religiosas, reforçar a presença e participação nas iniciativas mundiais de 
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turismo para adquirir uma sólida procura turística, distribuída ao longo do ano, que 

aumente a taxa de ocupação, que combata a sazonalidade e que afirme Fátima como 

destino para “… orar, meditar, refletir, dialogar, repousar, conhecer, interagir, explorar”.  

Importa ainda valorizar o turismo religioso como um produto turístico que congrega 

crentes e pessoas sem ligação religiosa, independentemente das condições sociais, 

culturais e económicas. Fátima pode e deve assumir-se pela sua identidade e posição 

geográfica como o elo de interligação da política de promoção do turismo religioso, 

histórico e cultural com escala e dimensão nacional e internacional. Na partilha das 

responsabilidades, na medida certa para cada entidade, centrada num caminho único, em 

concertação com a estratégia nacional, sobre as correspondentes sinergias a desenvolver 

por todos.  

Pelo caminho percorrido e, sobretudo, pela congregação de sinergias que a 

comemoração do Centenário exigiu, comprovou-se, uma vez mais a capacidade de 

acolhimento do “simples” peregrino, do exigente turista e do “agitador de 

consciências”, Papa Francisco.  

Com a celebração do Centenário das Aparições rescreveu-se um novo capítulo no 

turismo religiosos de Fátima, não só pela dimensão alcançada em termos do número de 

visitantes, mas sobretudo pela visibilidade que o mesmo representou em termos 

mundiais. Estão criadas todas as condições para incrementar a oferta existente em 

Fátima, na região, com o singular e relevante contributo das viagens da imagem 

peregrina. 
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Anexo 1 

Questionário realizado no IV Workshop Turismo Internacional 

Questionário 

O presente questionário integra-se no projeto de investigação: A importância da Imagem Peregrina 

para o desenvolvimento do turismo religioso em Fátima, no âmbito da frequência do Doutoramento 

em Turismo da Universidade de Lisboa, ministrado pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do 

Território em parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. A sua colaboração e 

participação são fundamentais para a concretização deste estudo. As informações recolhidas destinam-se 

exclusivamente para este fim, garantindo-se o seu anonimato e confidencialidade perante as respostas 

fornecidas.  

 

Obrigado. 

 

João Caldeira Heitor  

Doutorando em Turismo na Universidade de Lisboa 

(jmcheitor@gmail.com) 

 

 

Questionnaire 

This questionnaire is part of the research project: The importance of the Pilgrim Statue of Our Lady of 

Fatima for the development of religious tourism within the frequency of the PhD in Tourism at the 

University of Lisbon, given by the Institute of Geography and Spatial Planning in partnership with the 

Estoril Higher Institute of Hotel Management and Tourism. Your collaboration and participation are 

essential to the realization of this study. The information collected will be used exclusively for this 

purpose, guaranteeing your anonymity and the confidentiality of your answers. Thank You. 

 

João Caldeira Heitor  

PhD student in Tourism at University of Lisbon 

(jmcheitor@gmail.com) 

 

I. Dados gerais 
 

1. Que entidade representa? 
1. Operador turístico  

2. Estabelecimento hoteleiro/residencial   

3. Empresa turística  

4. Congregação religiosa/diocese  

5. Estrutura museológica  

6. Associação/organismo  

7. Outro. Qual?  

 

I. General data 
 

1. Witch entity you represent? 
1. Tour operator  

2. Hotelier/ residential  

3. Tourist company  

4. Religious congregation/ diocese  

5. Museum structure  

6. Association/ Organism  

7. Other. Witch one?  

Data: Dia Mês Ano  N.º questionário  

Date: Day Month Year  Questionnaire n.º  
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2. Escolha a/s opção/ões referente/s à forma de participação da entidade que representa. 

1. Planeamento e gestão turística (operador turístico/agência de viagens/animação turística)  

2. Alojamento turístico (hotel/residencial/alojamento local)  

3. Gestão museológica   

4. Comércio/prestação de serviços  

5. Institucional/organizacional  

6. Outro. Qual?  

 

2. Choose (s) the option (s) for the form of the entity participation that you represent. 

1. Planning and tourism management (tour operator / travel agency / tourism activities)   

2. Lodging (hotel / residential / local accommodation)  

3. Museum management  

4. Trade / services  

5. Institutional / organizational  

6. Other. Witch one?  

 

 

3. Escolha a/s opção/ões referente/s à sua forma de participação. 

1. Exerce profissão no setor da gestão turística (operador turístico/agência de viagens/animação turística)  

2. Exerce profissão no setor do alojamento turístico (hotel/residencial/alojamento local)  

3. Exerce profissão no setor da gestão museológica   

4. Exerce profissão no setor do comércio/prestação de serviços  

5. Exerce profissão no setor institucional/organizacional  

6. Outro. Qual?  

 

3. Choose (s) option (s) for the form of your participation. 

1. Exercise profession in the tourism management (tour operator / travel agency / tourism activities)  

2. Exercise profession in the tourist accommodation (hotel / residential / local accommodation)  

3. Exercise profession in the museum management  

4. Exercise profession in the commerce/services  

5. Exercise profession in institutional/organizational sector  

6. Other. Witch one?  

 
II. Turismo religioso 

1. Indique a sua opinião em relação a cada uma das seguintes afirmações. Assinale com o X o 

número que mais se aproxima da sua opinião. 
 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-concordo totalmente 1 2 3 4 5 

1. O turismo religioso é uma atividade importante para o desenvolvimento de Fátima.  1 2 3 4 5 
2. O turismo religioso é a atividade em Fátima com maior potencial de crescimento nos 

próximos 10 anos. 
1 2 3 4 5 

3. O turismo religioso tem contribuído para o desenvolvimento de Fátima. 1 2 3 4 5 
4. O turismo religioso tem contribuído para melhorar e aumentar os equipamentos religiosos. 1 2 3 4 5 
5. O turismo religioso tem contribuído para melhorar e aumentar os equipamentos públicos. 1 2 3 4 5 
6. O turismo religioso tem contribuído para melhorar e aumentar as estruturas de alojamento. 1 2 3 4 5 
7. O desenvolvimento do turismo religioso em Fátima deve privilegiar a sustentabilidade da 

mensagem de Fátima.  
1 2 3 4 5 

8. O modelo de desenvolvimento turístico de Fátima deve ser interligado com a oferta cultural e 

histórica da região. 
1 2 3 4 5 

9. A gestão do turismo de Fátima deve envolver as estruturas religiosas, empresariais e políticas 

da região. 
1 2 3 4 5 

10. Os impactos negativos associados ao desenvolvimento do turismo religioso de Fátima têm 

sido mínimos. 
1 2 3 4 5 

11. A oferta do turismo religioso de Fátima destaca-se pela qualidade dos seus serviços 

turísticos. 
1 2 3 4 5 

12. A oferta do turismo religioso de Fátima destaca-se pela qualidade dos seus serviços 

religiosos. 
1 2 3 4 5 

13. O turismo religioso de Fátima é atualmente um destino turístico competitivo a nível 

internacional. 
1 2 3 4 5 

14. O turismo religioso de Fátima está a ser direcionado para os seus produtos e mercados 

estratégicos. 
1 2 3 4 5 

15. As entidades públicas, religiosas e empresariais devem reforçar o investimento no turismo 

religioso. 
1 2 3 4 5 
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II. Religious tourism 

1. Tell your opinion for each of the following statements. Mark with X the number that comes closest 
to your opinion. 

 
1-totally disagree; 2-disagree; 3-neither agree nor disagree; 4-agree; 5-totally agree 1 2 3 4 5 

1. Religious tourism is an important activity for the development of Fatima. 1 2 3 4 5 
2. Religious tourism is the activity in Fatima with the greatest growth potential in the next 10 

years. 
1 2 3 4 5 

3. Religious tourism has contributed to the development of Fatima. 1 2 3 4 5 
4. Religious tourism has contributed to improve and increase the religious equipment. 1 2 3 4 5 
5. Religious tourism has contributed to improve and enhance the public facilities. 1 2 3 4 5 
6. Religious tourism has contributed to improve and increase the accommodation structures. 1 2 3 4 5 
7. The development of religious tourism in Fatima must focus on the sustainability of the 

message of Fatima. 
1 2 3 4 5 

8. The tourism development model of Fatima must be interconnected with the cultural and 
historical offer in the region. 

1 2 3 4 5 

9. The management of Fatima tourism should involve religious structures, business and political 

of the region. 
1 2 3 4 5 

10. The negative impacts associated with the development of religious tourism Fatima have 
been minimal. 

1 2 3 4 5 

11. The offer of Fatima religious tourism stands out for the quality of its tourist services. 1 2 3 4 5 
12. The offer of Fatima religious tourism stands out for the quality of their religious services. 1 2 3 4 5 
13. The religious tourism of Fatima is a competitive tourist destination in the international level. 1 2 3 4 5 
14. The religious tourism of Fatima is being directed to their products and strategic markets. 1 2 3 4 5 
15. Public authorities, religious and business must invest in religious tourism. 1 2 3 4 5 

 

 

2. Como avalia o impacto do Turismo Religioso no desenvolvimento social e ambiental de Fátima?  
 

1. Diminui o nível de desemprego 1 2 3 4 5 

2. Melhoria e desenvolvimento de infraestruturas dos locais e de âmbito religioso 1 2 3 4 5 

3. Aumento da formação dos recursos humanos afetos ao turismo 1 2 3 4 5 

4. Utilização racional dos espaços públicos, religiosos e/ou privados 1 2 3 4 5 

5. Desenvolvimento de planos e programas sociais e ambientais 1 2 3 4 5 

 

2. How to assess the impact of religious tourism in the social and environmental development of 

Fatima? 
  

1. Decrease the level of unemployment 1 2 3 4 5 

2. Improvement and development of local infrastructure and the religious sphere 1 2 3 4 5 

3. Increase formation of human resources in tourism 1 2 3 4 5 

4. Rational use of public, religious and private spaces 1 2 3 4 5 

5. Development plans at social and environmental programs 1 2 3 4 5 

 

 

3. Como avalia o impacto do Turismo Religioso no desenvolvimento cultural de Fátima? 
 

1. Valorização dos artigos religiosos e dos produtos culturais locais 1 2 3 4 5 

2. Valorização da herança cultural e religiosa 1 2 3 4 5 

3. Valorização e preservação do património religioso e histórico 1 2 3 4 5 

4. Incremento do interesse pelo fenómeno das aparições 1 2 3 4 5 

5. Envolvimento dos agentes autárquicos 1 2 3 4 5 

 

3. How to assess the impact of religious tourism in the cultural development of Fatima? 
  

1. Valuation of religious articles and local cultural products 1 2 3 4 5 

2. Appreciation of religious and cultural heritage  1 2 3 4 5 

3. Appreciation and preservation of the religious and historical heritage 1 2 3 4 5 

4. Increase the interest in the phenomenon of the apparitions 1 2 3 4 5 

5. Involvement of municipal entities 1 2 3 4 5 
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4. Como avalia o impacto do Turismo Religioso no desenvolvimento organizacional e político de 

Fátima? 
 

1. Participação activa dos agentes turísticos e económicos 1 2 3 4 5 

2. Convergência dos objectivos comerciais com os objectivos religiosos 1 2 3 4 5 

3. Convergência dos objectivos religiosos com a dinâmica comercial 1 2 3 4 5 

4. Convergência das políticas municipais com a dinâmica social e religiosa 1 2 3 4 5 

5. Aumento da visibilidade da cidade a nível nacional e internacional 1 2 3 4 5 

 

4. How to assess the impact of religious tourism in the organizational and political development of 

Fatima? 
  

1. Active participation of tourism and economic agents 1 2 3 4 5 

2. Convergence the business with the religious goals 1 2 3 4 5 

3. Convergence the religious with trade dynamics goals  1 2 3 4 5 

4. Convergence the municipal policies with the social dynamics 1 2 3 4 5 

5. Increasing the visibility of the city at national and international level 1 2 3 4 5 

 

 

III. Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima 

 

1. Em que medida considera a importância da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima pelo 

mundo, para o desenvolvimento do turismo religioso em Fátima. 

 

Assinale com o X o número que mais se aproxima da sua opinião, sendo que 1 corresponde a 

“Irrelevante”, 2 a “Pouco Importante”, 3 a “Importante”, 4 a “Muito Importante” e o 5 a “Extremamente 

Importante”. 
 

Irrelevante 1 2 3 4 5 Extremamente importante 

 

III. Pilgrim Image of Our Lady of Fatima 
 

1. In witch level do you value the importance of the Pilgrim Statue of Our Lady of Fatima 

throughout the world, for the development of religious tourism in Fatima. 

 

Mark with X the number that comes closest to your opinion, where 1 match to "Irrelevant", 2 to 

"Somewhat Important", 3 to "Important", 4 to "Very Important" and 5 to "Extremely Important" . 
 

Irrelevant 1 2 3 4 5 Extremely importante 

 

2. Como avalia o impacto económico no turismo religioso em Fátima, face à existência da Imagem 

Peregrina de Nossa Senhora de Fátima pelo mundo? 
 
 

1. Aumento do número de operações turísticas 1 2 3 4 5 

2. Aumento do número de turistas/visitantes 1 2 3 4 5 

3. Aumento do número de dormidas 1 2 3 4 5 

4. Aumento do consumo de artigos religiosos 1 2 3 4 5 

5. Divulgação/promoção através da imagem do destino religioso 1 2 3 4 5 

 

2. How do you evaluate the economic impact on religious tourism in Fatima, given by the presence 

of the Pilgrim Statue of Our Lady of Fatima in the world? 
 
 

1. Increase in the number of tourist operations 1 2 3 4 5 

2. Increase in the number of tourists / visitors 1 2 3 4 5 

3. Increase in the number of overnight stays 1 2 3 4 5 

4. Increased the consumption of religious items 1 2 3 4 5 

5. Dissemination / promotion through the image of the religious destination 1 2 3 4 5 
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3. Assinale, com um X, qual/quais é/são o/s país/es que a Imagem Peregrina atrai mais crentes a 

Fátima? 
 

Espanha Itália Polónia Brasil USA Ucrânia Coreia do Sul Alemanha França Irlanda Outro NS/NR 

            

 

3. Indicate by check mark, which/what is/are the country/ies that the Pilgrim Image attracts more 

believers to Fatima? 
 

Spain Italy Polónia Brazil USA Ukraine South Corea Germany France Ireland Other DNK/DNR 

            

 

 

4. Assinale, com um X, qual/quais é/são o/s país/es que origina/m a vinda de crentes após a visita da 

Imagem Peregrina? 
 

Espanha Itália Polónia Brasil USA Ucrânia Coreia do Sul Alemanha França Irlanda Outro NS/NR 

            

 

4. Indicate by check mark, which /what is/are the country/ies originating the coming of believers 

after the visit of the Pilgrim Image? 

 
Spain Italy Polónia Brazil USA Ukraine South Corea Germany France Ireland Other DNK/DNR 

            

 

 

5. Assinale, com um X, qual/quais é/são o/s país/es onde existe/m programa/s turísticos para Fátima, 

antes e após a passagem da Imagem Peregrina? 

 
Espanha Itália Polónia Brasil USA Ucrânia Coreia do Sul Alemanha França Irlanda Outro NS/NR 

            

 

5. Indicate by check mark, which/what is/are the country/ies where exists tour programs to Fatima, 

before and after the passage of the Pilgrim Image? 

 
Spain Italy Polónia Brazil USA Ukraine South Corea Germany France Ireland Other DNK/DNR 

            

 
Agradeço o tempo que dedicou a responder a este questionário.  

Só com as suas respostas será possível concluir este estudo.  

Solicito que o entregue à saída junto dos serviços de apoio ao IV Workshop de Turismo Religioso, no 

Centro Pastoral Paulo VI. 

Obrigado. 

 

I am grateful for the time that you put into responding to this questionnaire. 

Only with your answers will be possible to complete this study. 

I request that you could deliver it in the services that support the IV Religious Tourism Workshop at the 

hall of Paul VI Pastoral Center. 

Thank you. 
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Anexo 2 

Programa do IV Workshop Internacional de Turismo Religioso  

08h00: Abertura da Credenciação (Centro Pastoral Paulo VI – Salão do Bom Pastor) 

09h00: Sessão de abertura 

• Presidente ACISO (Francisco Vieira) 

• Reitor do Santuário de Fátima (Pe. Carlos Cabecinhas) 

• Presidente do Turismo do Centro (Pedro Machado) 

• Presidente Município de Ourém (Paulo Fonseca) 

• Secretário de Estado do Turismo (Ana Mendes Godinho) 

09h45: “Fátima 2017: Comemoração do Centenário das Aparições" 

(Reitor do Santuário de Fátima) 

10h30: Coffee Break 

10h45: Turismo Religioso: o perfil do turista do século XXI” 

Oradores: 

• Guillermina Tapia Gabor, APP Tours (Filipinas) 

• Yossi Hayat, Vered Hasharon (Israel) 

• Anne Breslin, Great Experiences (EUA) 

• Monseigneur Xavier d’Arrodes, Sanctuary of Lourdes (França) 

• Prof. Lee In Bae, ChungNam Institute (Coreia do Sul) 

Moderador: Frederico Costa (Visabeira Turismo) 

13h00: Almoço (Local: Hotel Fátima) 

13h45: Bolsa de Contactos – One to One Meetings (Local: Steyler Fátima Hotel) 

18h15: Encerramento dos trabalhos 
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Anexo 3 

Participantes no IV Workshoop Internacional de Turismo Religioso 

Suppliers 

1/2 Acústica Suave  Almada  www.acustica-suave.pt 

3 Advantage Inspire Lisboa  www.topincoming.com 

4 Altis Lisboa  www.altishotels.com 

5 AMR Incoming Roma Roma - Itália www.amrincoming.com 

6 ANA - Aeroportos de Portugal   Lisboa   www.ana.pt 

7 Andorra Turismo Saragoça - Espanha www.rutamariana.com   

8/9 Argon Travel 1 Almada  www.argontravel.pt 

10 Around Parallel Lisboa  www.around-parallel.pt 

11 Casa o Casal Fátima  www.ocasal.com 

12 Casa São Nuno Hotel Fátima  www.casasaonuno.com 

13 Católica Hotel Fátima  www.catolicahotel.com 

14/15 Consolata Hotel 1 Fátima  www.hotelpax.pt 

16 Continental Hotels Espanha Lisboa  www.continentalhotels.eu    

17 Cosmos Viagens e Turismo Porto  www.cosmos-viagens.pt 

18/19 Dom Gonçalo Hotel & Spa  Fátima  www.hoteldg.com 

20 El Al - Israel Airlines Roma - Itália  

21 EmViagem Cascais  www.emviagem.pt 

22 Ezdrive - Serviços Turísticos Lisboa  www.ezdrive.pt 

23 Fátima Expresso Fátima   

24/25 FátimaCaminhos Viagens  Fátima  www.fatimacaminhos.pt 

26/27 Fugapetecivel  Almada  www.trilhosdomundo.pt 

28 Galicia Incoming Services Santiago Compostela  www.galiciaincoming.com 

29 Gran Hotel Los Abetos Santiago Compostela  www.granhotellosabetos.com 

30 Grand Evasion Lisboa  www.grandevasion.pt 

31/32 Grande Hotel do Luso  Luso  www.hoteluso.com 

33/34 Grutas da Moeda  S Mamede  www.grutasmoeda.com 

35/36 High S Tourism Experiences  Entrocamento  www.folklore.pt 

37 Holiday Travel Coimbra  www.holidaytravel.pt 

38 Hotéis do Bom Jesus Braga  www.hoteisbomjesus.pt  

39 Hoteis Eurosol Leiria  www.eurosol.pt 

40 Hotéis Golden Tulip Portugal Porto  www.goldentulip.com  

41 Hotel Alecrim Fátima  www.hotelalecrim.com  

42 Hotel Anjo de Portugal Fátima  www.hotelanjodeportugal.pt  

43 Hotel Azinheira Fátima  www.hotelazinheira.com  

44/45 Hotel Cinquentenário  Fátima  www.hotelcinquentenario.com  

http://www.acustica-suave.pt/
http://www.topincoming.com/
http://www.altishotels.com/
http://www.amrincoming.com/
http://www.ana.pt/
http://www.rutamariana.com/
http://www.argontravel.pt/
http://www.around-parallel.pt/
http://www.ocasal.com/
http://www.casasaonuno.com/
http://www.catolicahotel.com/
http://www.hotelpax.pt/
http://www.continentalhotels.eu/
http://www.cosmos-viagens.pt/
http://www.hoteldg.com/
http://www.emviagem.pt/
http://www.ezdrive.pt/
http://www.fatimacaminhos.pt/
http://www.trilhosdomundo.pt/
http://www.galiciaincoming.com/
http://www.granhotellosabetos.com/
http://www.grandevasion.pt/
http://www.hoteluso.com/
http://www.grutasmoeda.com/
http://www.folklore.pt/
http://www.holidaytravel.pt/
http://www.hoteisbomjesus.pt/
http://www.eurosol.pt/
http://www.goldentulip.com/
http://www.hotelalecrim.com/
http://www.hotelanjodeportugal.pt/
http://www.hotelazinheira.com/
http://www.hotelcinquentenario.com/


 

243 

 

46 Hotel Coração de Fátima Fátima  www.fatima-hotels.com 

47/48 Hotel Estrela de Fátima  Fátima  www.fatima-hotels.com 

49 Hotel Fátima Fátima  www.hotelfatima.com 

50 Hotel M. Afonso Domingues Batalha  www.hmafonsodomingues.pt 

51/52 Hotel Mundial  Lisboa  www.hotel-mundial.pt 

53/54 Hotel Regina  Fátima  www.fatima-hotels.com 

55 Hotel Roma Lisboa  www.hotelroma.pt 

56 Hotel Santa Maria Fátima  www.hotelstmaria.com 

57/58 Hotel Santo Amaro  Fátima  www.hotelsantoamaro.com 

59 Hotel Sto António de Fátima Fátima  www.hotelsantoantonio.com 

60 Hotel Solverde S. F. Marinha  www.solverde.pt 

61 Hotel Trip Leiria Leiria  www.trypleiria.com 

62 Hotel Villa Batalha Batalha  www.hotelvillabatalha.com 

63/64 Hotel Virgem Maria  Fátima  www.hotel-virgem-maria.pt 

65 Hotusa Hotels Barcelona  www.hotusahotels.com 

66 Imperhotel Fátima  www.imperhotel.com 

67/68 Incoming Emotions  Albufeira  www.europe-emotions.com 

69 Instituto Turismo de Murcia Múrcia  www.murciaturistica.es 

70 Itinera Viagens e Turismo Lisboa  www.itineraturismo.com 

71/72 Lourdes Pyrenees Airport  Juillian  www.tlp.aeroport.fr 

73 Lourdes Sanctuaries Hotels Lourdes  www.lsanctuarieshotels.com 

74 Lufthansa LGSP Porto  www.lumen-terra.com 

75/76 Luna Hoteis Fatima  Fátima  www.lunahoteis.com 

77 Lusanova Excursões Turismo Lisboa  www.lusanova.com 

78/79 Lux Hotels  Fátima  www.luxhotels.pt 

80 Luz Charming Houses Fátima  www.luzhouses.pt 

81 Marialvotel Cantanhede  www.marialvaparkhotel.pt 

82/83/84 Mazurkas Travel Poland Warszawa  www.mazurkas.com.pl 

85 Meliá Braga Hotel & Spa Braga  www.meliabraga.com 

86 Montebelo Hotels & Resorts Viseu  www.montebelohotels.com 

87 Museu Milagre de Fátima Fátima  www.omilagredefatima.com 

89/90 Natura IMB Hotels  Covilhã  www.naturaimbhotels.com 

91 Newtour Lisboa  www.newtour.pt 

92 Oasis Viagens e Turismo Lisboa  www.oasistravel.net 

93/94 Osiris Travel  Lisboa  www.osiristravel.com 

95 Palace Hotel Monte Real Monte Real  www.termasdemontereal.pt 

96 Pátio dos Pastorinhos Fátima  www.patiodospastorinhos.com 

97 Pestana Hotels & Resorts Lisboa  www.pestana.com 

98 Pinto Lopes Viagens Porto  www.pintolopesviagens.com 
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99 Portgall Turismo Experiencial Porto  www.portgall.com 

100 Portimar Lisboa  www.portimar.pt 

101/102 Promartur  Marinhais  www.promartur.pt 

103 Promenade Almeirim  www.promenadeportugal.com 

104 Pteam Agaxtour Europa Lisboa  www.pteam.pt 

105 Quasar Viagens e Turismo Lisboa www.quasar-dmc.pt 

106 Rdmc Oeiras  www.rdmc.pt 

107 Scalivete Lisboa  www.scalivete.pt 

108/109 Steyler Fátima Hotel  Fátima  www.steylerfatimahotel.com 

110 Top Team Faro   

111 Total Fun Coimbra  www.totalfun.pt 

112/113 Turismo Patriarcado Lisboa  Lisboa www.quovadislisboa.com 

114 Verde Pino Fátima   

115 Veronia Tours Salamanca  www.veroniatours.com 

116 Vince Travel & Tours Fátima  www.vincitravel.com 

117 Your Hotel & Spa Alcobaça Alcobaça  www.yourhotelspa.com 

 

 

Buyers 

1 AAP Travel Filipinas  

2 ADDECCS Senegal  

3/4 AEG Peace Tours USA  

5 Aeroviajes Pacifico Colômbia www.aeroviajespacifico.com 

6 Afrique Destination Benin  

7 Alas del Mundo SAS Colômbia www.alasdelmundo.net 

8 Andestur Andestur  

9 Annunciation Travel Israel www.annunciationtravel.com 

10 Apolonia Tour Polónia www.apoloniatour.pl 

11 Archidiecezja Katowice Polónia www.pielgrzymki.katowice.pl 

12/13 Associat Catholique Senegal  

14 Awertravel República Checa www.poutnizajezdy.cz 

15 Barbara Travel Polónia www.barbaratravel.pl 

16 Barracuda Tours Cabo Verde  

17 Bible Tour India  

18 Bipel França  

19 Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS Polónia www.arcus.org.pl 

20 Biuro Turystyczne Bezkresy Polónia www.bezkresy.pl 

21/22 Blue Sky Venezuela  

23 Brevivet S.p.A. Itália www.brevivet.it 
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31 Colaereo Costa de Atlantico Colômbia www.colaereo.com 

32 Colaereo Medellin Colômbia www.colaereo.com 

33 Colaereo Tolima Colômbia www.colaereo.com 

34 Costamar Colombia Colômbia www.costamar.com.co 

35 CP Travel Co.,Ltd. Coreia  

36 DC ZA Eslováquia  

37 Deha Tours Indonésia www.dehatour.com 

38 Diocesana Tours Cape Verde  

39 DLTTI Ivory Coast  

40 Easy Tours Colômbia www.vivaconsolidadora.com 

41 Eco Solution Travel Israel  

42 Etoile Notre Dame França www.etoilenotredame.org 

43 Everest Tour Service Co., Ltd. Coreia  

44 Ferrara Viajes México  

45 Fuentes Viagens Brasil  

46/47 Gigante Tour Venezuela  

48 Great Experiences USA  

49 Gromada Polónia  

50 Kaszub Travel Polónia  

50 La merci Bélgica  

51/52 Leisure Times Travel UK www.lourdes-pilgrim.com 

53 Luxor Guatemala  

54 Mandala Tours Brasil  

55 Marian Pilgrimages Irlanda  

56 MCI SP. Z O.O. Polónia www.marian.ie 

57 Mediterraneum Polónia www.mci.karkow.pl 

58 Megatours Angola www.mediterraneum.pl 

59/60 Miranda Travel & Tours Porto Rico www.megatours.co.ao 

61 Missizio Tours Hungria www.missziotours.hu 

62 Mistral Polónia www.mistral.com.pl 

63 MMT Gapnet Brasil www.mmtgapnet.com.br 

64 MSE Tours Travel Agency Hungria www.msetours.hu 

24 Carnival Tours Vietnam  

25 Catedral Brasil  

26 Catholic Diocese of Daejeon Coreia  

27 Catholic Travel Filipinas www.catholictravel.com.ph 

28 Christour Indonésia www.christour.co.id 

29/30 Colaereo Bogota Colômbia www.colaereo.com 
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65 New Rainbow Tour Indonésia www.newrainbowtour.com 

66/67 Nord Ovest Viaggi Itália www.nordovestviaggi.com 

68 Orbitur Cape Verde   

69 Oriental Tour Service Co.,Ltd Coreia   

70 Palomino República Checa www.palomino.cz 

71/72 Pelerins du Monde Malta www.pelerinsdumonde.com 

73 Peregrinaciones.mx México www.peregrinaciones.mx 

74 Praxis Viagens Brasil www.praxisviagens.com.br 

75 Pretre Senegal   

76 Qualitá Turismo Brasil www.qualitaturismo.com.br 

77 Qwest Travel and Tours Siri Lanka www.qwestdestinations.com 

78 RA Viagens & Turismo Brasil www.raturismo.com.br 

79 Richworld Travel & Tours Filipinas   

80 Senator Brasil   

81 Sky Turismo Brasil   

82 Soul Traveler Brasil www.soultraveler.com.br 

83 MMT Gapnet Venezuela www.south-center.com 

84 MSE Tours Travel Agency Venezuela www.south-center.com 

85/86 South Center Travel SA Brasil www.spiritualia.com.br 

87 Spiritualia Travel Brasil Sri Lanka www.superlinktravels.com 

88 SSVT Brasil www.mmtgapnet.com.br 

89 Superlink Travels Hungria www.msetours.hu 

90 Tames Operadora México  

91/92 The Pilgrim Center of Hope USA www.pilgrimcenterofhope.org 

93/94 Top Travel CA Venezuela   

95 Trade & Travel Company Polónia www.rezerwuwakacje.com.pl 

96 Travel Agency  República Checa www.ckvoma.cz 

97 Travel Agency "ALF" Polónia www.alf.com.pl 

98 TriStar Tours, Inc. USA www.tristartours.com 

99 Turismo Maso Internacional Venezuela www.turismomaso.com 

100 Veligradtour s.r.o. República Checa www.veligrad.cz 

101 Vered Hasharon Travel Tours Israel www.veredgo.com.br 

102/103 Via Sacra Itália www.viasacra.it 

104 Viajes Okey Venezuela   

105 Viajes Omega Travel Solutions Venezuela www.omega.com.ve  

106/107 Viva Consolidadora Colômbia www.vivaconsolidadora.com  
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Exhibitors 

1 Air Europa Lisboa - Portugal www.aireuropa.com 

2 ARPT Açores Terceira - Portugal www.visitazores.com 

3 ARPT Alentejo Grândola - Portugal www.visitalentejo.com 

4 ARPT Centro Viseu - Portugal www.visitcentro.com/pt 

5 ARPT Porto & Norte Porto - Portugal www.portocvb.com 

6 Dom Gonçalo Hotel & Spa Fátima - Portugal www.hoteldg.com 

7 Emirates Lisboa – Portugal www.emirates.com/pt 

8 Fátima Hotels Group Fátima – Portugal   www.fatima-hotels.com 

9 Grutas da Moeda São Mamede - Portugal   www.grutasmoeda.com 

10 Hotel Virgem Maria Fátima – Portugal www.hotel-virgem-maria.pt 

11 Município de Altöetting Altöetting – Alemanha www.altoetting.de 

12 Município de Braga Braga – Portugal www.cm-braga.pt 

13 Município de Czestochowa Czestochowa - Polónia www.czestochowa.pl 

14 Município de Leiria Leiria – Portugal www.cm-leiria.pt 

15 Município de Lourdes Lourdes – França www.lourde-infotourisme.com 

16 Município de Mariazell Mariazell - Áustria www.mariazeller-land.at 

17 Município de Ourém Ourém – Portugal www.cm-ourem.pt 

18 Município de Santiago de 

Compostela 

Santiago de Compostela - 

Espanha 

www.santiagoturismo.com 

19 Município de Sardoal Sardoal - Portugal www.cm-sardoal.pt 

20 Município de Selçuk Selçuk – Turquia www.selcuk.bel.tr 

21 Município de Uhersky Brod Uhersky Brod - República 

Checa 

www.uherskybrod.cz 

22 Ruta Mariana Saragoça - Espanha www.rutamariana.com 

23 Steyler Fátima Hotel  Fátima – Portugal www.steylerfatimahotel.pt 

24 Transportes Barraqueiro Lisboa – Portugal www.barraqueirotransportes.pt 

25 TAP Lisboa - Portugal www.flytap.com 
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Anexo 4 

Programa da Peregrinação da imagem peregrina em Itália 

 

 

                                                                                  

                 

                                                             

 

Prot. N. 00069                    Curia Vescovile, 19/03/2016 

 

 

OGGETTO: Peregrinatio Mariae con la venerata Immagine della Madonna Pellegrina 

del Santuario di Fatima del Portogallo in visita alle Comunità diocesane delle 

Regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Calabria e Abruzzo 

programmata dal 2 aprile al 2 ottobre 2016, in occasione dell’Anno Santo 

della Misericordia e in concomitanza con il Centenario delle apparizioni 

dell’Angelo ai tre pastorelli di Fatima (1916 – 2016). 

  
Riferimento foglio 7AJ-445 N. 004159 del 09/12/2015 Ufficio Rettoria del Santuario 

di Fatima. 

 In merito a quanto richiesto - con il foglio in riferimento che si allega in copia, la 

Direzione del Movimento Mariano Messaggio di Fatima in Italia – Servizio 

Coordinamento Missioni Mariane, comunica a codesti Uffici Rettoria e SESDI del 

Santuario di Fatima, e per opportuna informazione agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi e ai 

Sacerdoti in indirizzo, l’itinerario dettagliato del pellegrinaggio italiano della venerata 

Immagine della Madonna Pellegrina in visita nelle diverse località e Comunità diocesane 

in programma nel periodo indicato in oggetto. 

 

La Madonna Pellegrina, concessa benevolmente dal Rev.mo Rettore del Santuario di 

Fatima, partirà dalla Cappellina delle apparizioni dopo una solenne concelebrazione è 

verrà consegnata alla Delegazione italiana del Movimento Mariano Messaggio di Fatima 

– Servizio Coordinamento Missioni Mariane per il pellegrinaggio nazionale, giungerà 

all’aeroporto di Roma-Fiumicino il  2 Aprile 2016, per raggiungere le diverse località e 

Comunità diocesane delle Regioni italiane con l’espresso consenso degli Ecc.mi Ordinari 

del luogo.  

 

Saranno ad attenderla i Sacerdoti e Laici del Movimento Mariano. Il primo saluto in 

Terra italiana avverrà nella Diocesi Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto presso la 

Parrocchia  di Gesù Maestro in Fonte Nuova (Roma), dove verrà accolta e salutata dalle 

Autorità Religiose, Civili e Militari e dal Clero locale con una solenne Concelebrazione 

 

  

Diocesi Suburbicaria 

Sabina-Poggio Mirteto Iubilaeum Misericordiae Movimento Mariano 

Messaggio di Fatima in Italia 
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presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ernesto Mandara, Vescovo di Sabina-Poggio 

Mirteto e Superiore del Servizio Coordinamento di Fatima in Italia. Prima della 

celebrazione della santa Eucarestia, verrà posta nelle mani della Vergine Pellegrina la 

pregiata corona del Rosario offerta dal Papa San Giovanni Paolo II. 

 

Prima di partire per le varie Diocesi italiane, al termine della celebrazione Eucaristica 

presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Sig. Cardinale Giovanni Battista Re, Titolare della 

Chiesa Sabina, saranno collocate ai piedi della Celeste Visitatrice la bandiera dell’Italia e 

dell’Europa segno della preghiera incessante alla Vergine dei popoli di antica 

evangelizzazione. La Madonna di Fatima continui a benedire l’Italia e l’Europa. 

 

In sincera comunione con le indicazioni della Chiesa italiana vorremmo attribuire a 

questa “peregrinatio” una finalità missionaria, prefiggendoci la trasmissione del 

messaggio evangelico, in vista di quella nuova evangelizzazione a cui il Santo Padre ha 

voluto più volte richiamarci attraverso l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium.  

 

Le Comunità programmate vivranno una settimana intensa di preghiera e celebrazioni in 

cui, attraverso il messaggio di Fatima, verranno invitate ad una continua conversione ed 

alla riscoperta della Fede e della Misericordia di Dio da celebrarsi soprattutto nel 

Sacramento della Penitenza. Sarà questa l’occasione per celebrare, in unione con il 

Santuario di Fatima, il centenario delle Apparizioni dell’Angelo ai tre Pastorelli. 

 

Sono sempre abbondanti i frutti di grazia concessi dal Signore in queste occasioni, 

durante le quali moltissima gente si stringe attorno alla Vergine Maria che aiuta tutti a 

riscoprire “che la Misericordia di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza 

escludere nessuno”. 

 

Le Comunità interessate saranno invitate a pregare la Vergine Santissima per il ministero 

pastorale del Santo Padre Francesco e per la Chiesa perché, in questo ANNO SANTO, 

sappia “introdurre tutti nel grande mistero della Misericordia di Dio, contemplando il 

Volto di Cristo”.     

 

Durante l’itinerario di Missione, non mancherà il ricordo nella preghiera per il cammino 

della Chiesa universale e della nostra Chiesa in Italia; per i Vescovi e implorare per 

intercessione della Vergine Maria, l’assistenza dello Spirito Santo, perché infonda su tutti 

i Ministri e Laici i suoi doni e si diffonda così il Vangelo in un mondo che cambia; per 

l’unità e la santità della famiglia, chiesa domestica e santuario della vita con la preghiera 

e una chiara testimonianza nella pratica di vita cristiana, la fedeltà dei coniugi, il coraggio 

di educare i figli alla fede: educare alla vita buona del Vangelo (orientamenti pastorali 

della CEI); per le vocazioni sacerdotali e religiose.  

 

Abbiamo fiducia che nei giorni della visita della Madonna Pellegrina l’intero popolo 

delle località programmate potrà esser toccato dalla presenza di Maria e vivere così, 

attraverso l’annuncio della Parola di Dio e la celebrazione dei Sacramenti, un momento di 

intenso rinnovamento spirituale e sociale. 

 

Si riportano le Parrocchie e le Diocesi, i nominativi e località dove si svolgerà il 

pellegrinaggio mariano:  
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- dal 2 al 10 aprile: Parrocchia Gesù Maestro in Fonte Nuova (Roma), Parroco Rev.do 

Don Vito GOMELINO, Diocesi Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto, di Sua Ecc.za 

Rev.ma Mons. Ernesto MANDARA. Tel. 06/9059316 - 338/4091537;   

 

- dal 10 al 17 aprile: Parrocchia Sacro Cuore in Ladispoli (Roma), Parroco Rev.do 

Don Giuseppe COLACI, Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina, di Sua Ecc.za 

Rev.ma Mons. Gino REALI. Tel. 06/9946738 – 339/6359934; 

 

- dal 17 al 24 aprile: Basilica Santa Maria degli Angeli – Parrocchia S. Marco di Palazzo 

a Pizzofalcone in Napoli, Parroco Rev.do Don Mario D’ORLANDO, Arcidiocesi di 

Napoli, Vescovo del Settore Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Lucio LEMMO, Vicario Generale 

di Napoli. Tel. 081/7644974 – 333/8015312; 

 

- dal 24 aprile al 1° maggio: Parrocchia S. Martino Vescovo in Agerola (Napoli), Parroco 

Rev.do Don Giuseppe MILO, Arcidiocesi di Amalfi-Cava dè Tirreni, di Sua Ecc.za 

Rev.ma Mons. Orazio SORICELLI, Arcivescovo. Tel. 338/6115777; 

 

- dal 1° all’8 maggio: Parrocchia Santa Maria Maddalena in Atrani (Salerno), Rev.do Don 

Luigi DE MARTINO, Amministratore Parrocchiale, Arcidiocesi di Amalfi-Cava dè 

Tirreni. Tel. 338/8109579; 

 

- dall’8 al 15 maggio: Parrocchia San Mattia Apostolo in Roma - Montesacro, Parroco 

Rev.do Don Attilio NOSTRO, Diocesi di Roma, Vescovo del Settore Nord Sua Ecc.za 

Rev.ma Mons. Guerino DI TORA. Tel. 06/82000140 – 347/8618065; 

 

- dal 15 al 22 maggio: Chiesa Madonna di Fatima (sussidiaria della Parrocchia San 

Zeffirino) in Caldari Stazione di Ortona (Chieti), Parroco Rev.do Don Agostino 

MUTOMBO WENDA, Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. 

Emidio CIPOLLONE, Arcivescovo. Tel. 085/9031399 – 333/1571404; 

 

- dal 22 al 29 maggio: Santuario della Madonna del Divino Amore in Roma (Via 

Ardeatina), Rev.do Don Luciano CHAGAS COSTA, Rettore del Santuario, Diocesi di 

Roma, consenso di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Filippo IANNONE, Arcivescovo 

Vicegerente di Roma. Tel. 06/713518 – 06/71351400; 

 

- dal 30 maggio al 5 giugno: Parrocchia SS. Crocifisso in Cerignola (Foggia), Rev.do 

Parroco P. Clemente TOTARO ofm, Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, di Sua Ecc.za 

Rev.ma Mons. Luigi RENNA. Tel. 0885/429177 – 393/1325416 (P. Gerardo); 

 

- dal 5 al 12 giugno: Parrocchia Immacolata Concezione in Taverna di Montalto Uffugo, 

(Cosenza), Parroco Rev.do P. Domenico GAROFALO, Arcidiocesi di Cosenza-

Bisignano, di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francesco NOLE’, Arcivescovo. Tel. 

0984/24811 – 338/1066529;  

  

- dal 12 al 19 giugno: Parrocchia S. Michele Arcangelo in Belcastro (Catanzaro), Parroco 

Rev.do Don Luca BELCASTRO, Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, di Sua Ecc.za 

Rev.ma Mons. Domenico GRAZIANI, Arcivescovo. Tel. 334/2842306: 

 

- dal 19 al 26 giugno: Parrocchia SS. Annunziata in Mesoraca (Krotone), Parroco Rev.do 

Don Claudio SPLENDIDO, Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. 334/5916173;  
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- dal 26 giugno al 3 luglio: Parrocchia Santa Maria delle Grazie e S. Gennaro in Caravita 

di Cercola (Napoli), Parroco Rev.do Don Antonio SMIMMO, Arcidiocesi di Napoli. Tel. 

081/7731137 – 338/9293900;  

 

- dal 3 al 10 luglio: La Vergine Pellegrina visita le Comunità Religiose contemplative 

della Diocesi Sabina-Poggio Mirteto; 

 

- dal 10 al 17 luglio: Parrocchia Nostra Signora di Fatima in Rivabella - Rimini, Parroco 

Rev.do Don Giuseppe GIOVANELLI, Diocesi di Rimini, di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. 

Francesco LAMBIASI. Tel. 0541/22639; 

 

- dal 17 al 24 luglio: Unità Pastorale di Collevecchio (Rieti), Parrocchia Santissima 

Annunziata; Cicignano Fraz. di Collevecchio (Rieti), Parrocchia Santi Pietro e Paolo; 

Sommavilla Fraz. di Cicignano (Rieti), Parrocchia Immacolata Concezione, Parroco 

Rev.do Don Marco CIAPPOLINI, Diocesi Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto. Tel. 

329/0130590;   

 

- dal 25 luglio al all’8 agosto: La Vergine Pellegrina visita alcune cappelle degli ospedali 

per un momento di preghiera con gli ammalati e personale sanitario. 

 

- dal 9 al 21 agosto: L’immagine Pellegrina visita le Comunità parrocchiali delle località 

di Rocca Sinibalda (Rieti), Parrocchia SS. Agapito e Giustino; Longone Sabino (Rieti), 

Parrocchia Immacolata Concezione; Varco Sabino (Rieti), Parrocchia S. Girolamo, 

Parroci Rev.di PP. Alessandro CHAVELY e Saverio SHIJU, Diocesi di Rieti, di Sua 

Ecc.za Rev.ma Mons. Domenico POMPILI. Tel. 333/3637775; 

 

- dal 22 agosto al 3 Settembre: La Celeste Pellegrina visita alcune Comunità dei Religiosi  

in Terra Sabina; 

 

- dal 4 al 11 Settembre: Parrocchia S. Cristoforo in Moscufo (Pescara), Parroco Rev.do 

Don Fulvio DI FULVIO, Arcidiocesi di Pescara-Penne, di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. 

Tommaso VALENTINETTI, Arcivescovo. Tel. 338/9261293; 

 

- dall’11 al 15 Settembre: Parrocchia Anime Sante in Moscufo – Contrada Bivio Casone 

(Pescara), Parroco Rev.do Don Fulvio DI FULVIO, Arcidiocesi di Pescara-Penne. Tel. 

338/9261293; 

 

- dal 15 al 18 Settembre: Parrocchia di S. Gabriele Arcangelo e S. Lucia V. e M. in 

Collecorvino Staz. – Contrada Barberi (Pescara), Parroco Rev.do Don Domenico DI 

PIETROPAOLO, Arcidiocesi di Pescara-Penne. Tel. 085/4470185 – 389/1136314; 

 

- dal 18 al 25 Settembre: Parrocchia Preziosissimo Sangue in Torre del Greco (Napoli), 

Parroco Rev.do Don Salvatore ACCARDO, Arcidiocesi di Napoli. Tel. 081/8833054; 

 

- dal 25 al 28 Settembre: Cappella del Convento delle Suore del SS. Salvatore e S. 

Brigida in Roma; 

 

- dal 29 Settembre al 2 Ottobre: Imperiale Abbazia Benedettina di Farfa, Diocesi Sabina-

Poggio Mirteto per la conclusione itinerario nazionale. 
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Il Direttore Responsabile, Rev.do Don Luigi De Angelis 

                                                            

  

 L’Assistente Spirituale, Rev.do Don Paolo Gilardi 

 

           
  L’Assistente Spirituale, Rev.do Don Vito Gomelino      

    

   

Il Coordinatore Nazionale, Enzo  Sorrentino 

 

 
VISTO:   

IL VESCOVO DI SABINA-POGGIO MIRTETO 

SUPERIORE SERVIZIO COORDINAMENTO MARIANO  

(Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ernesto MANDARA)   

         

            
 

Ringraziamo vivamente le Rettoria del Santuario di Fatima per la cordiale 

collaborazione  
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Anexo 5 

Questionário realizado na cidade de Ladispoli, Iália 

Questionario 
 

Questo questionario fa parte del progetto di ricerca: la statua pellegrina della Madonna di Fatima, 

nell'ambito di un Dottorato di Ricerca in Turismo all’Università di Lisbona, Portogallo. La sua 

collaborazione e partecipazione sono essenziali per la realizzazione di questa ricerca. Le informazioni 

raccolte si destinano a questo scopo. Si assicurano l’anonimato e la confidenzialità davanti alle risposte 

fornite. Grazie. 

João Caldeira Heitor  

Dottorando in Turismo all’Università di Lisbona, Portogallo 

(jmcheitor@gmail.com) 
 

 

I. Identificazione 
 

1.1 Sesso? Maschile           Femminile   
 

1.2 Età? __________ 
 

1.3 Nazionalità?     Italiana           Altra. Quale? _____________________________________________ 
 

1.4 Indirizzo abituale?  Ladispoli         Altra località. Quale? __________________________________ 
 

Esercita o ha esercitato un mestiere/professione? Quale? ____________________________________ 
 

II Situação Religiosa 
 

2.1 Situazione Religiosa:Cattolica       Nessuna religione       Altra religione       Quale? ______________ 
 

2.2 Precisi la frequenza di partecipazione nella messa/cerimonia religiosa:  
 

Mai          1 volta alla settimana         da 2 a 3 volte alla settimana        1 volta al mese        
 

Celebrazioni: Natale, Pasqua, Battesimi            Altra situazione. Quale?___________________________ 
 

III Madonna di Fatima 
 

3.1 Conosce la storia delle Apparizioni della Madonna a Fatima?  Sì             No          
 

3.2 Conosce il Messaggio della Madonna di Fatima?   Sì             No          
 

3.3 È già stato/a in Portogallo, nel Santuario di Fatima? Mai           1 volta          2/3 volte        

Più di 3 volte  
 

3.4 Se è già andato/a in Portogallo, al Santuario di Fatima dica come e con chi.  

(può segnalare più di una risposta) 
 

Parrocchia/Diocesi         Famiglia/Amici        Operatore Turistico         Altro. Quale? ________________ 
 

IV Motivazione Presenza nel Pellegrinaggio 
 

4.1 É la prima volta che partecipa nel pellegrinaggio di un’Immagine della Vergine Pellegrina?  

 

Sì        No           
 

4.2 Come è venuto/a a conoscenza di questo pellegrinaggio?  
 

Non avevo pensato a partecipare/presenza circostanziale          Parrocchia/Diocesi          Famiglia/Amici          

Operatore Turistico        Televisione/Radio/Giornali          Altro. Quale?___________________________ 

Data: Giorno Mese Anno  Ora:  Luogo:  
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4.3 Secondo la sua motivazione, elenchi i motivi che L’hanno portato/a a partecipare in questo 

viaggio. 

(Non lo sa- Non Risponde. 1 corrisponde a Affatto Importante. 5 corrisponde a Molto Importante). 

 

1. Fede/Devozione NS –NR 1 2 3 4 5 6 

2. Pellegrinaggio  NS –NR 1 2 3 4 5 6 

3. Compiere una promessa NS –NR 1 2 3 4 5 6 

4. Accompagnare un familiare/amico NS –NR 1 2 3 4 5 6 

6. Motivi professionali NS –NR 1 2 3 4 5 6 

7. Turismo/svago NS –NR 1 2 3 4 5 6 

8. Altro. Quale? 

 
4.4 Dopo aver partecipato in questa cerimonia con l’Immagine Pellegrina è più motivato per 

andare/tornare a Fatima?  

 

Sì            No 

 

V Immagine Pellegrina della Madonna di Fatima 
 

5.1 Considera che l’Immagine Pellegrina della Madonna sia un elemento importante per Fatima e 

per la Chiesa Cattolica? 

 
Sì              No            

 

5.2 Quando pensa all’Immagine Pellegrina della Madonna di Fatima quali sono gli elementi che 

individua? (può segnalare più di una risposta) 

 

Un nome   

 

Una missione  

Un locale  Un logotipo/icona   

Un símbolo  Una notorietà  

Un prodotto  Un’imagine  

Un oggetto  Un’identità  

Una storia  Un mesaggio  

Un’organizazione  Una cultura  

Un valore  Altro: Quale?  

 
5.3 Quando guarda all’Immagine Pellegrina della Madonna di Fatima si sente?  

(può segnalare più di una risposta) 

 

Emozione   Valore  

Fede  Fideltà  

Affidabilità  Comunicazione  

Tranquillità  Originalità  

Fiducia  Garanzia  

Credenza  Ammirazione  

Satisfazione  Grandezza   

Rituale  Altro: Quale?  
 

5.4 Mentre partecipa e guarda l’Immagine Pellegrina della Madonna di Fatima le viene in mente di 

comprare un’Immagine come questa? 

 

No          Sì (per la famiglia/amici)           Sì (per me)         Ho già comprato/ce l’ho         Ho già regalato    
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Anexo 6 

Percursos da imagem peregrina e visitas posteriores ao Santuário de Fátima por 

grupos originários dos locais onde a imagem peregrinou 

 

Ano de 2008 

Percursos Imagem Peregrina Grupos Registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

Pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

julho 2008 2ª Ayamonte 

Huelva 

Espanha 6/7 março 2010 66 S. Rafael Arcangél 

S. Franc. Asís - Huelva 

Espanha 

maio 2008 3ª Diocese Cratéus Brasil 13 outubro 2010 50 Cratéus Brasil 

maio 2008 3ª Diocese Cratéus Brasil 17/20 outubro 
2010 

50 Obra Sta. Maria 
Diocese Cratéus 

Brasil 

maio 2008 3ª Diocese Cratéus Brasil 2 Dezembro 
2010 

25 Fortaleza Brasil 

abril 2008 4ª Diocese Bréscia Itália 16/19 janeiro 

2010 

24 Rosário e Cologne 

Bréscia 

Itália 

abril 2008 4ª Diocese Bréscia Itália 28/31 janeiro 

2010 

53 S. Gervásio Protasio 

Cologne  
Diocese Bréscia 

Itália 

abril 2008 4ª Diocese Bréscia Itália 2/4 maio 2010 15 Bréscia Itália 

abril 2008 4ª Diocese Bréscia Itália 27/30 maio 38 Alfianelo 

Diocese Bréscia 

Itália 

abril 2008 4ª Diocese Bréscia Itália 30 maio/2 junho 
2010 

45 Movimento Pro 
Santitate  

Diocese Bréscia 

Itália 

abril 2008 4ª Diocese Bréscia Itália 28/31 agosto 

2010 

45 San Zeno Diocese 

Bréscia 

Itália 

maio 2008 4ª  Diocese Nápoles Itália 4/6 julho 2010 41 Ave Gratia Plena 
Diocese Nápoles 

Itália 

maio 2008 4ª Diocese Nápoles Itália 8/11 setembro 

2010 

50 Melito  

Diocese Nápoles 

Itália 

maio 2008 4ª Diocese Nápoles Itália 11/13 setembro 

2010 

30 S. Dominico Soriano Itália 

maio 2008 4ª Diocese Nápoles Itália 16/18 novembro 

2010 

42 Opera Napoletana 

Pellegrinaggi 

Itália 

maio 2008 4ª Diocese 

Ljubljana 

Eslovénia 20/21 abril 2010 40 Kranjska Gora Eslovénia 

Dezembro 
2008 

4ª Lamezzia-Terme Itália 22/25 julho 2010 30 Lamezzia-Terme Itália 

Dezembro 
2008 

4ª  Lamezzia-Terme Itália 22/25 julho 2010 30 San Rafaele Arcangelo Itália 

Dezembro 

2008 

4ª Lamezzia-Terme Itália 21/22 agosto 

2010 

61 Nativitá Beata Vergine 

Maria 

Itália 

setembro 

novembro 
2008 

10ª Diocese 

Caltanissetta 

Itália 19 julho 2010 30 Diocese  

Caltanissetta 

Itália 

 

 

Ano de 2009 
Percursos Imagem Peregrina Grupos Registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

março 
Dezembro 

2009 

3ª  Rio de Janeiro Brasil 9/14 maio 2011 30 Paróquia NSFátima 
Rio de Janeiro 

Brasil 

março 
Dezembro 

2009 

3ª Rio de Janeiro Brasil 16/17 julho 2011 34 Lusanova 
Rio de Janeiro 

Brasil 

março 

Dezembro 

3ª Rio de Janeiro Brasil 24/25 julho 2011 24 Rio de Janeiro Brasil 
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2009 

março 
Dezembro 

2009 

3ª Rio de Janeiro Brasil 11/13 agosto 
2011 

60 Paróquia Nª Sra Fátima 
Rio de Janeiro 

Brasil 

março 

2009 

5ª Diocese Coria 

Cáceres 

Espanha 19/21 março 

2010 

50 Navalmoral Malta - 

Cáceres 

Espanha  

março 

2009 

5ª Diocese Coria 

Cáceres 

Espanha 5/6 maio 2010 50 Coria 

Cáceres 

Espanha 

março 

2009 

5ª Diocese Coria 

Cáceres 

Espanha 12/13 maio 2010 40 Cáceres Espanha 

março 
2009 

5ª Diocese Coria 
Cáceres 

Espanha 30/31 maio 2010 110 Alcántara 
Cáceres 

Espanha 

maio 2009 6ª S. I. Loyola 
Córdoba 

Argentina 5/7 setembro 
2011 

33 S. I. Loyola 
Córdoba 

Argentina 

maio 2009 6ª S. I. Loyola 

Córdoba 

Argentina 5 setembro 2011 25 S. I. Loyola 

Córdoba 

Argentina 

maio 2009 7ª Tuy - Vigo Espanha 10/11 abril 2010 47 Vigo Espanha 

maio 2009 7ª Tuy - Vigo Espanha 24/25 abril 2010 54 Vigo Espanha 

maio 2009 10ª Sicília Itália 16/19 outubro 

2010 

50 Sicília Itália 

setembro 

2009 

10ª Sardenha Itália 5/11 maio 2010 15 Cosmorama 

Sardenha 

Itália 

setembro 
2009 

10ª Sardenha Itália 22/24 julho 2010 31 Sardenha Itália 

 

 

Ano de 2010 
Percursos Imagem Peregrina Grupos Registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

maio 2010 2ª Pisa Itália 27/29 outubro 
2012 

100 Paróquia S.Ermete 
Forte Marmi - Pisa 

Itália 

agosto 

2010 

2ª Como Itália 22/23 março 

2011 

52 Paróquia Uggiate 

Trevano - Como 

Itália 

agosto 

2010 

2ª Como Itália 12/14 março 

2012 

40 Como Itália 

agosto 
2010 

2ª Como Itália 29/31 maio 2012 40 Diocese Como Itália 

agosto 

2010 

2ª Como Itália 7/10 fevereiro 

2013 

57 Diocese de Como Itália 

maio 2010 3ª Diocese  

São Paulo 

Brasil 15/16 junho 2011 23 Diocese São Paulo Brasil 

maio 2010 3ª Diocese  

São Paulo 

Brasil 4/5 agosto 2011 36 Município Guarulhos  

São Paulo 

Brasil 

maio 2010 3ª Diocese  
São Paulo 

Brasil 9/10 agosto 2011 140 Paróquia São Sebastião 
São Paulo 

Brasil 

maio 2010 3ª Diocese  

São Paulo 

Brasil 11/12 agosto 

2011 

86 Paróquia Sto Andre 

São Paulo 

Brasil 

maio 2010 3ª Diocese  

São Paulo 

Brasil 16/18 setembro 

2011 

45 Paróquia Sta Cruz 

Itaberada – S Paulo 

Brasil 

maio 2010 3ª Diocese  
São Paulo 

Brasil 29/30 setembro 
2011 

20 São Paulo Brasil 

maio 2010 3ª Diocese  

São Paulo 

Brasil 1/2 outubro 2011 80 São Paulo Brasil 

maio 2010 3ª Diocese  
São Paulo 

Brasil 18/19 outubro 
2011 

69 Paróquia São Teresinha  
São Paulo  

Brasil 

maio 2010 3ª Diocese  

São Paulo 

Brasil 20/21 outubro 

2011 

114 Dunga 

São Paulo 

Brasil 

maio 2010 3ª Diocese  

São Paulo 

Brasil 25/27 abril 2012 25 Dunga 

São Paulo 

Brasil 

julho 

outubro 

2010 

10ª Ap. Mundial 

Fátima 

Filipinas 

Filipinas 25-mai-14 37 Filipinas Filipinas 
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setembro 

2010 

4ª Bréscia Itália 2/4 maio 2011 15 Bréscia Itália 

setembro 

2010 

4ª Bréscia Itália 18/20 maio 2011 26 Paróquia SLourenzo 

MVerolanuova Brescia 

Itália 

setembro 

2010 

4ª Bréscia Itália 19/20 maio 2011 40 Paróquia Pontevicho-

Bréscia 

Itália 

setembro 

2010 

4ª Bréscia Itália 5/8 agosto 2011 26 Paróquia Sgiovanni 

Battista - Bréscia 

Itália 

setembro 
2010 

4ª Bréscia Itália 14/16 abril 2012 45 Diocese Bréscia Itália 

outubro 

2010 

5ª San Nicolás 

Arroyos 

Argentina 24/26 abril 2013 48 San Nicolás Arroyos Argentina 

outubro 

2010 

5ª San Nicolás 

Arroyos 

Argentina 7/8 setembro 

2013 

30 San Nicolás Arroyos Argentina 

setembro 
2010 

6ª Paróquias Sta Mª 
Valle 

Argentina 2/5 junho 2011 45 SMª Assunta Argentina 

setembro 

novembro 
2010 

6ª Paróquias Sta Mª 

Valle 
SMª Assunta 

Argentina 2/5 agosto 2011 27 Paróquias Sta Mª Valle  

SMª Assunta 

Argentina 

setembro 

2010 

7ª Paróquia Torrijos 

Toledo 

Espanha 11/14 outubro 

2011 

74 Torrijos 

Toledo 

Espanha 

setembro 

2010 

7ª Paróquia Torrijos 

Toledo 

Espanha 11/14 outubro 

2012 

80 Torrijos 

Toledo 

Espanha 

setembro 

2010 

7ª Paróquia Torrijos 

Toledo 

Espanha 11/13 outubro 

2013 

100 Torrijos 

Toledo 

Espanha 

setembro 
2010 

9ª Orihuela 
Alicante 

Espanha 29 abril a 2 maio 
2011 

55 Elche 
Alicante 

Espanha 

setembro 

2010 

9ª Orihuela 

Alicante 

Espanha 29 abril a 2 maio 

2012 

50 Orihuela  

Alicante 

Espanha 

 

 

Ano de 2011 
Percursos Imagem Peregrina Grupos Registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

maio 

junho 
2011 

2ª Diocese S. Tomé 

Príncipe 

São Tomé 

Príncipe 

13 maio 2014 60 Paróquia N. Sr.ª 

Lourdes 

São Tomé 

Príncipe 

agosto  

setembro 

2011 

4ª Palazzolo 

Bréscia 

Itália 14/16 abril 2012 45 Diocese de Bréscia Itália 

agosto  

setembro 
2011 

4ª Palazzolo 

Bréscia 

Itália 20/22 novembro 

2012 

47 Bréscia Itália 

agosto  

setembro 

2011 

4ª Palazzolo 

Bréscia 

Itália 18/20 junho 2015 52 Bréscia Itália 

outubro 

novembro 
2011 

4ª Borgo d’Ale Itália 5/7 novembro 

2013 

26 Paróquia S. Michele 

Arcangelo 
Borgo d’Ale 

Itália 

maio de 

2011 

5ª Firenze Itália 4/8 julho 2012 113 Firenze Itália 

maio de 

2011 

5ª Diocese Cosenza Itália 18/22 julho 2011 40 Cosenza Itália 

maio de 

2011 

5ª Diocese Cosenza Itália 15/18 julho 2012 53 Cosenza Itália 

maio de 

2011 

5ª Diocese Cosenza Itália 21/24 julho 2014 40 Cosenza Itália 

janeiro  
abril 2011 

9ª Orihuela 
Alicante 

Espanha 12/16 março 
2014 

45 Paróquia Orihuela 
Alicante 

Espanha 

janeiro  

abril 2011 

9ª Orihuela 

Alicante 

Espanha 22/24 abril 2014 40 Paróquia Orihuela 

Alicante 

Espanha 
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Ano de 2012 
Percursos Imagem Peregrina  Grupos Registados no Santuário de Fátima  

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

maio 2012 3ª São Paulo Brasil 23/25 junho 2013 40 Paróquia São 

Francisco Assis 
São Paulo 

Brasil 

outubro 

2012 

3ª Miami EUA 27 julho 2013 42 Miami EUA 

outubro 

2012 

3ª Miami EUA 2/4 setembro 

2013 

23 St. Timothy Church - 

Miami 

EUA 

outubro 

2012 

3ª Miami EUA 22/23 setembro 

2013 

45 Paróquia N. Sr.ª 

Lourdes - Miami 

EUA 

outubro 

2012 

3ª Miami EUA 27/30 julho 2014 28 Miami EUA 

outubro 
2012 

3ª Miami EUA 10/12 outubro 
2015 

26 Miami EUA 

outubro 

2012 

3ª Miami EUA 17/18 outubro 

2015 

20 Miami EUA 

outubro 

2012 

3ª Miami EUA 23/26 outubro 

2015 

45 Miami EUA 

maio  

junho 

2012 

6ª Diocese de 

Livorno 

Itália 4/8 fevereiro 

2013 

20 Paróquia N. Sr.ª Fátima 

- Livorno 

Itália 

maio  
junho 

2012 

6ª Diocese de 
Livorno 

Itália 11/16 julho 2013 50 Diocese de Livorno Itália 

outubro 

2012 

6ª Diocese Civita 

Castellana 

Itália 28/30 junho 2014 42 Paróquia Giovanni 

Evangelista Livorno 

Itália 

 

 

Ano de 2013 
Percursos Imagem Peregrina  Grupos Registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

maio 2013 2ª Santuário N.ª Sr.ª 

Fátima - Paris 

França 10/14 maio 2014 26 Diocese de Paris  França 

maio 2013 3ª Getafe Espanha 11/14 maio 2014 53 Diocese de Getafe Espanha 

maio 2013 3ª Getafe Espanha 30 maio a 1 

junho 2014 

55 Paróquia S. Pino V 

Leganés Getafe 

Espanha 

maio 2013 3ª Getafe Espanha 12/15 março 
2015 

150 Devotos Virgen de 
Fátima  

Getafe 

Espanha 

maio 2013 3ª Getafe Espanha 19/23 março 

2015 

120 Apostolado Mundial de 

Fátima - Getafe 

Espanha 

maio 2013 3ª Getafe Espanha 20/23 março 

2015 

250 Apostolado Oração 

Diocese de Getafe 

Espanha 

maio  
junho 

2013 

6ª Apostolado 
Mundial Fátima 

Filipinas 

Filipinas 25 maio 2014 37 Filipinas Filipinas 

maio 2013 10ª Diocese de 

Firenze 

Itália 1/4 maio 2015 40 Diocese de Firenze Itália 

 

 

Ano de 2014 
Percursos Imagem Peregrina  Grupos Registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

maio  

junho 

2014 

3ª São Paulo Brasil 1/4 maio 2015 40 São Paulo Brasil 
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maio 2014 8ª Toledo Espanha 5/7 setembro 

2014 

50 Paróquia S. Mártir de 

Toledo 

Espanha 

maio 2014 8ª Toledo Espanha 18/19 abril 2015 41 Toledo Espanha 

outubro 

2014 

5ª Com. Pastoral 

Cruz Sta Milão 

Itália 10/12 maio 2015 70 Comunidade Pastoral 

Cruz Santa de Milão 

Itália 

 

 

Sicília, Itália  

Percursos Imagem Peregrina Grupos Registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 23/27 maio 2011 18 Paróquia Mª S. 

Immacolata 

Palermo 

Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Diocese Palermo Itália 23/27 maio 2011 18 Paróquia Mª Sta 

Immacolata 
Palermo 

Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 24/26 junho 2011 44 S. Antonio Termini 

Palermo 

Itália 

junho 

Dez 2010 

8ª Diocese Palermo Itália 27/31 agosto 

2011 

52 Paróquia S.Trinit 

Magione 
Palermo 

Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 22/24 setembro  42 Diocese de Palermo Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Diocese Palermo Itália 27 julho 2012 120 Diocese de Palermo Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 25/27 junho 2013 50 Paróquia Sta Cristina – 

Gela 

Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Diocese Palermo Itália 30 julho a 2 

agosto 2013 

44 Palermo Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 24/27 agosto 

2013 

40 Palermo Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Diocese Palermo Itália 25/29 janeiro 

2014 

26 Palermo Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 7/10 julho 2014 22 Paróquia Montreal 
Palermo 

Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Diocese Palermo Itália 25 julho a 28 

julho 2014 

55 Palermo Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 1/3 agosto 2014 29 Palermo Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Diocese Palermo Itália 25/27 janeiro 

2015 

45 Carini 

Palermo 

Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Diocese Palermo Itália 2/3 maio 2015 24 Palermo Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Diocese Palermo Itália 25 julho a 1 

agosto 2015 

24 Palermo Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Ragusa 

Sicília 

Itália 12/19 agosto 

2011 

39 Ragusa Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Siracussa 

Sicília 

Itália 16/20 agosto 

2011 

30 Siracussa Itália 
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junho 

Dezembro 
2010 

8ª Siracussa 

Sicília 

Itália 18/19 julho 2014 25 Siracussa Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Messina Itália 5/7 julho 2011 56 Messina Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Messina Itália 13/15 julho 2011 40 Pompei Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Messina Itália 26 julho a 2 
agosto 2011 

43 Paróquia St Mª Catena 
e St Mª Visitazione 

Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Messina Itália 12/16 maio 2012 35 Messina Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Messina Itália 24/25 agosto 

2012 

51 Calabria 

Messina 

Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Messina Itália 12/16 maio 2013 34 Guido 

Messina 

Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Messina Itália 26/27 julho 2014 40 S. Nicola di Bari 

Madonna Pace 
Messina 

Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Messina Itália 21/25 agosto 

2014 

27 Santuário Ecce Homo 

Messina 

Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 19/22 julho 2011 46 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Catania Itália 19/21 julho 2011 20 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Catania Itália 19/23 julho 2011 40 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Catania Itália 22/26 julho 2011 25 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 22/26 julho 2011 128 Oby Whan Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 26/28 julho 2011 18 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 26/29 julho 2011 20 Oby Whan Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 19/22 julho 2011 33 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 29 julho a 2 

agosto 2011 

34 Oby Whan Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 31 julho a 2 
agosto 2011 

42 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 9/16 julho 2013 44 Oby Whan Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 24/25 julho 2013 32 Agesind Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 4/6 agosto 2013 30 San Antonio Padova Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 9/14 julho 2014 32 Paróquia Madonna di 
Fátima 

Itália 
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junho 

Dezembro 
2010 

8ª Catania Itália 15/22 julho 2014 35 Oby Whan Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 15/18 julho 2014 38 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Catania Itália 25/29 julho 2014 20 Catania Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Catania Itália 5/8 agosto 2014 15 Oby Whan Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Catania Itália 23/27 agosto 

2014 

40 Madre S. Giovanni 

Battista La Punta 

Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Trapana Itália 31 maio a 3 
junho 2011 

55 Paróquia San Giuseppe 
di Alcamo 

Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Trapana Itália 20/22 outubro 
2011 

44 Trapana Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Trapana Itália 18/20 fevereiro 

2012 

44 San Giovanni Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Trapana Itália 11/14 junho 2012 32 Paróquia Nª Sr.ª de 
Fátima de Trapana 

Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Trapana Itália 4 maio 2014 19 Alcamo, Trapana Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Agrigento Itália 18 agosto 2012 21 Agrigento Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Agrigento Itália 19/24 julho 2014  Agrigento Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Agrigento Itália 22/29 agosto 

2014 

33 Agrigento Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Mazara del Vallo Itália 3/5 junho 2015 23 Preghiera Alleati dei 

Piccoli di Petrosino 

Itália 

junho 

Dezembro 
2010 

8ª Caltanissetta Itália 9/16 agosto 2011 36 Caltanissetta Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Caltanissetta Itália 17/19 agosto 
2011 

45 Paróquia S. Paulo Itália 

junho 

Dezembro 

2010 

8ª Caltanissetta Itália 20/25 outubro 

2012 

50 Paróquia Santa Flavia Itália 

junho 
Dezembro 

2010 

8ª Caltanissetta Itália 1/5 abril 2013 22 Caltanissetta Itália 

 

 

 

 

Brasil  

Percursos Imagem Peregrina Grupos Registados no Santuário de Fátima 

Data/Dias Imagem Localidade País Data/Dias Número  

pessoas 

Paróquias 

Localidade 

País 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 29 setembro 

2011 

15 Brasília Brasil 
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abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 4/5 outubro 

2011 

37 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 21/23 janeiro 

2012 

20 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 8/11 maio 2012 28 Obra de Maria Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 16/17 julho 

2012 

48 Paróquia S Sebastião 

Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 8/9 outubro 

2012 

35 Paróquia de Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 10/11 outubro 

2012 

39 Obra de Maria Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 11/13 outubro 

2012 

25 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 17/19 janeiro 

2013 

34 Obra de Maria Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 11/13 fevereiro 

2013 

54 Paróquia Mª 

Imaculada 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 12/15 março 

2013 

13 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 10/12 abril 2013 30 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 26/27 abril 2013 30 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 10/12 abril 2013 38 Delegação Militar de 

Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 15/17 maio 

2013 

33 Obra de Maria, de 

Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 25/26 abril 2013 23 Paróquia Nª Sr.ª 

Guadalupe - Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 19/20 junho 

2013 

22 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 21/22 setembro 

2013 

35 Paróquia Nª Sr.ª 

Fátima - Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 24/25 setembro 

2013 

36 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 26/28 setembro 

2013 

35 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 11/13 outubro 

2013 

21 Capelania Militar de 

Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 17/19 outubro 

2013 

50 Obra de Maria Brasília Brasil 
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2010 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 25/26 outubro 

2013 

45 Obra de Maria Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 25/26 novembro 

2013 

22 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 21/22 maio 

2014 

30 Paróquia Nª Sr.ª 

Assunção - Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 4/5 setembro 

2014 

35 Obra de Maria Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 15/16 setembro 

2014 

26 Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 25 novembro 

2014 

14 Goiania  

Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 18/19 janeiro 

2015 

87 Obra de Maria Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 12/13 abril 2015 30 Obra de Maria Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 7/8 maio de 

2015 

40 Mensageiros de 

Fátima de Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 9/11 maio 2015 27 Catedral Rainha da 

Paz - Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 20/21 maio 

2015 

35 Obra de Maria Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 07/8 julho 2015 40 Paróquia Nª Sr.ª 

Assunção Águas 

Claras - Brasília 

Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 14 julho 2015 16 Obra de Maria Brasília Brasil 

abril  

maio 

2010 

11ª Arquidiocese 

Brasília 

Brasil 30/31 outubro 

2015 

18 Paróquia S. Camilo de 

Lellis - Brasília 

Brasil 
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Anexo 7 

Primeiras saídas das imagens peregrinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ª Imagem (Virgem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima) 

13 de Maio 1947; 

 

2.ª Imagem 

“Em ano incerto, partiu para o Brasil uma imagem peregrina, réplica da imagem de 

1947. Esteve nesse país até cerca de 1978, regressando a Portugal”; 

 

3.ª Imagem 

3 de janeiro a 20 de março de 1988 – Vigararia de Colmeias (data da Peregrinação); 

 

4.ª Imagem 

30 de abril de 1988 a 29 de maio de 1988 – Vigararia de Monte Real (data da 

Peregrinação); 

 

5.ª Imagem 

12 a 15 de maio de 1996 – São Paulo, Brasil (data da Peregrinação); 

 

6.ª Imagem 

3 de maio de 1998 a 28 de junho de 1998 – Bairros da Grande Lisboa (data da 

Peregrinação); 

 

7.ª Imagem 

26 de abril 2006 a 7 de junho de 2006 – Búzios e Rio de Janeiro, Brasil (data de saída e 

de regresso ao Santuário); 
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8.ª Imagem 

29 de abril 2006 a 7 de junho de 2006 – Vigararia da Caparica, Diocese de Setúbal (data 

da Peregrinação); 

 

9.ª Imagem 

13 de maio de 2006 a 21 de maio de 2006 – Opera Romana Pellegrinaggi e Apostolado 

Mundial de Fátima da Região da Sicília, Itália (data da Peregrinação); 

 

10.ª Imagem 

Esta imagem esteve à veneração na Capela dos Santos Anjos, na Casa de Nossa Senhora 

das Dores. 

  

Saiu pela primeira vez em peregrinação nos dias 12-13 de maio de 2002, para as 

celebrações do início das obras da nova igreja da Paróquia de S. Pedro de Alverca, 

dedicada aos Pastorinhos de Fátima. 

 

Posteriormente, teve outras saídas, tendo integrado definitivamente o conjunto das 

Imagens Peregrinas no ano de 2008: 2 de abril 2008 a 31 de outubro de 2008 - 

Apostolado Mundial de Fátima da Região da Sicília, Itália (data da Peregrinação). 

 

11.ª Imagem 

28 de fevereiro de 2010 a 30 de março de 2010 – Diocese de S. João da Boa Vista, 

Brasil (data da Peregrinação); 

 

12.ª Imagem 

13 de maio de 2013 (data de início da Peregrinação) a 4 janeiro de 2018 (data de 

chegada ao Santuário) – Brasil; 

 

13.ª Imagem 

14 de março 2015 a 31 de julho de 2015 – Apostolado Mundial de Fátima da Região da 

Sicília, Itália (data de Peregrinação). 
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Anexo 8 

Entrevista ao Reitor do Santuário de Fátima 

Pe. Carlos Cabecinhas 

Presencial. Gravada. 15 de fevereiro de 2017 

 

Pergunta número 1. Podemos afirmar que a fé e as práticas de culto mariano que 

desenvolveram o turismo religioso em Fátima foram potenciadas pelas peregrinações e 

pela existência da imagem peregrina, constituindo-se estas numa rede de produtos e 

serviços que respondem aos desígnios da espiritualidade humana? 

“Eu não tenho qualquer dúvida que a visita e a peregrinação a Fátima, a grande difusão 

de Fátima teve, nas viagens da imagem peregrina, um veículo de particular importância. 

As visitas da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima foram, desde o início, um 

dos grandes meios de difusão da mensagem de Fátima por todo o mundo. O facto da 

imagem número 1, ter percorrido, inicialmente, os diversos continentes, tornou 

conhecido o nome de Fátima extra-muros, extra-fronteiras portuguesas, tendo-se 

constituído como um meio de atração de peregrinos a este lugar. Isso ocorreu através da 

recetividade da imagem nos diversos lugares, dando resposta a dimensões fundamentais 

da espiritualidade humana, com a relação com o transcendente e com a questão da paz. 

Não tenho dúvidas que no início das visitas e das peregrinações da imagem peregrina no 

continente europeu, teve particular relevo pelo foco da paz, visto que se saía de um 

conflito mundial particularmente gravoso”. 

 

Pergunta 2. Porque é que Fátima é tão importante para os católicos, para os peregrinos, 

para os turistas? Será o conteúdo da mensagem de Fátima que a torna tão diferente das 

restantes aparições atingindo, nesse sentido, uma distinta dimensão e repercussão 

mundial?  

“Não tenho dúvidas que o ponto de atração de Fátima é fundamentalmente a sua 

capacidade profética. Fátima tem a capacidade de ter uma mensagem atual e englobante. 

Um grande estudioso italiano, Padre Stefano Di Fiore, que foi meu mestre, afirmava que 

aquilo que distinguia Fátima das restantes aparições marianas era precisamente, a 

apresentação de uma visão global daquilo que era a perceção da vida e da 

espiritualidade cristã. Fátima, ao evidenciar essa percepção englobante propõe uma 

espiritualidade integral, consubstanciando, simultaneamente, a sua capacidade profética 



 

267 

 

ao referir o tema da paz, da situação real do mundo em que vivemos, dos conflitos que 

temos de enfrentar, apresentando-nos caminhos de solução e de sentido transcendente 

para as situações em que nos encontramos. É nesse sentido que, para mim, Fátima se 

torna um lugar diferente, face à sua capacidade profética universal, assim como a 

atualidade da mensagem deste lugar”. 

 

Pergunta 3. Concorda com as pessoas que referem Fátima como o centro espiritual de 

Portugal, que atrai turistas nacionais e internacionais gerando, nesse sentido fluxos 

turísticos para o triângulo histórico-cultural regional que envolve o Convento de Cristo, 

o Mosteiro de Santa Maria da Vitória e o Mosteiro de Alcobaça? 

“O Papa Bento XVI usou uma expressou particularmente feliz, na minha perspetiva, que 

foi chamar a Fátima: O coração espiritual de Portugal. A imagem do coração é 

particularmente significactiva. Fátima é efetivamente o centro espiritual de Portugal. 

Com o seu progressivo desenvolvimento Fátima tornou-se a grande referência espiritual 

nacional. Por outro lado, Fátima tem a virtualidade de se encontrar numa região com 

tradição religiosa e histórica como seja o Convento de Cristo, o Mosteiro da Batalha, o 

Mosteiro de Alcobaça. As pessoas que se deslocam a Fátima não deixam de visitar estes 

outros locais importantes da caminhada histórica e espiritual do nosso país. É nesse 

sentido que Fátima também contribui para este património espiritual e histórico do 

nosso país, pois potencia a sua visita. Não tenho a mínima dúvida que sem Fátima 

qualquer um destes monumentos teria menos visitantes dos que efetivamente tem”. 

 

Pergunta 4. Inicialmente Fátima afirmou a sua capacidade de atração turística através 

das autoridades e religiosas e, posteriormente, através de operadores especializados no 

mercado do setor do turismo religioso, impulsionados pelo setor hoteleiro, a par da 

promoção internacional preconizada nos últimos anos pelo município e pela associação 

empresarial concelhia. Concorda com esta afirmação?  

“Concordo com esta afirmação. Primeiro Fátima teve de se afirmar na própria igreja, 

contra as resistências da própria igreja. A igreja usou sempre de muita parcimónia com 

o fenómeno das aparições e, concretamente, com as aparições marianas. Inicialmente foi 

a igreja que assumiu a difusão de Fátima no país, porque antes de ser um fenómeno 

internacional, Fatima afirmou-se a nível nacional, do ponto de vista do catolicismo e da 

sua vivência. À medida que Fátima se foi tornando uma realidade internacional, as 
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autoridades aperceberam-se do potencial de Fátima como cartão-de-visita do nosso país. 

Esse facto motivou, mais recentemente, a existência de um esforço de promoção de 

Fátima por parte do Município, da Associação Empresarial Ourém-Fátima, a que 

também o Santuário de Fátima pertence e está ligado desde longa data, mas por parte 

das estruturas estatais do governo português, seja o Turismo de Portugal, seja 

concretamente a estrutura do Turismo do Centro de Portugal. O que é que isto significa? 

Que se foi progressivamente percebendo o quanto Fátima pode ser um cartão-de-visita 

de Portugal fora de fronteiras, pelo potencial sobre o foco do turismo religioso. Foram 

esses motivos que motivaram as várias entidades a empenharem-se, concretamente, na 

difusão e na promoção internacional de Fátima. Nas várias relações que o Santuário 

mantém com todas estas entidades, aquilo que vamos sublinhando é: o santuário não faz 

promoção turística. O santuário tenta promover a mensagem de Fátima. Aquilo que 

esperamos das entidades não é que façam a promoção da mensagem de Fátima, é que 

façam a promoção turística de Fátima. Cada um de nós tem a sua especificidade. Não 

nos atropelamos. Colaboramos. Trabalhamos no mesmo sentido”.  

 

João Caldeira Heitor 

Penso que sim. Nos últimos anos tem havido mais…  

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

“Sim, tem havido um incremento de esforços. Temos procurado implementar um 

trabalho conjunto. Nós não fazemos exatamente o mesmo. Podemos é colaborar todos 

no mesmo sentido. No fundo o nosso esforço tem sido esse, de potenciar essa 

colaboração”.  

 

João Caldeira Heitor 

Nem sempre é fácil. 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

“Nem sempre é fácil, nem sempre são evidentes os caminhos. Embora se encontre 

algum equilíbrio. Mas parece-me particularmente importante estarmos todos 

convencidos da importância da coordenação da nossa ação para conseguirmos melhores 

resultados”.  
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Pergunta 5. A participação de Fátima na rede europeia de cidades-santuário COESIMA 

e na Rede Europeia Mariana, a realização de workshops internacionais sobre turismo 

religioso e as recentes iniciactivas promocionais desenvolvidas pelo governo têm 

contribuído para o desenvolvimento da estratégia religiosa e turística em torno de 

Fátima? 

“Sim. Durante algum tempo fui-me queixando de que havia, por parte do Turismo de 

Portugal, pouca aposta na marca Fátima. O Santuário tem vindo a desenvolver um 

conjunto de ações de carácter internacional, com a disponibilização das fontes de 

Fátima em diversas línguas, e de tentarmos, em diversos momentos, promover Fátima 

em lugares particularmente importantes fora de Portugal. Mas sentíamo-nos um pouco 

sozinhos, não percebendo, por vezes que o Turismo de Portugal, que é quem encarna a 

função da internacionalização dos nossos pontos turísticos, um empenho em relação a 

Fátima. Aliás, aquilo que nos parecia é que existia mesmo uma certa reserva, em relação 

a Fátima e ao nome Fátima. Progressivamente e sobretudo neste contexto do 

Centenário, a situação tem vindo a alterar-se e só posso regozijar-me com isso, porque 

podemos ter um contributo no mesmo sentido. O Turismo de Portugal com a difusão 

que está a fazer, atinge determinado público. O Santuário com o trabalho que faz, pela 

difusão da mensagem, atinge um outro público. A todos interessa que haja coordenação 

neste tipo de ação para trabalharmos todos no mesmo sentido”. 

 

João Caldeira Heitor 

E a rede mariana de santuários também permite reforçar a questão da espiritualidade 

que é fundamental neste século XXI. 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

“A rede mariana tem tido algumas dificuldades. A COESIMA é uma instância que tem 

tido momentos de maior entusiasmo e momentos de menor entusiasmo, mas tem 

permitido de acordo com as nossas identidades e dificuldades, uma troca de impressões 

entre as cidades-santuário. Por outro lado, a Rede Mariana Europeia possibilita a 

existência de um contacto permanente com toda a rede de santuários marianos do 

continente europeu. No Santuário de Fátima temos procurado aproveitar estas 

instâncias, propondo algumas atividades que vão buscar o melhor dos contatos da Rede 

Mariana Europeia e o melhor dos contatos da COESIMA, face à nossa ação”.  
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João Caldeira Heitor 

Reforçando um pouco a primeira pergunta, quando nós falámos que vivemos 

presentemente uma nova espiritualidade humana, na tese, refiro que as pessoas 

procuram encontrar-se consigo próprias. Tenho conversado com muitas pessoas que se 

assumem como católicas, mas que referem não serem praticantes. 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

“Sem uma vinculação direta”. 

 

João Caldeira Heitor 

Todavia caminham em direção a Fátima, em peregrinação, em reflexão e em 

introspeção. Fátima também oferece isso? 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

“Essa é uma das marcas distintivas de Fátima. Quando falamos em peregrinação a pé, o 

nosso pensamento vai de imediato para Santiago de Compostela. O famoso caminho de 

Santiago de Compostela. A verdade é que aqui, em Fátima, assistimos desde o início a 

um grande afluxo de peregrinos que vêem a pé. O fenómeno da peregrinação, a pé, a 

Fátima, ganhou tal relevo que se foram desenhando muitos percursos pedonais para 

aqueles que pretendem vir a Fátima. Recordo que o Centro Nacional de Cultura 

assumiu, há muito tempo, a preocupação de ir efetuando a marcação dos caminhos, 

criando uma infraestrutura mínima de condução dos peregrinos, de comodidade e 

segurança. Mais recentemente houve uma série de outras instituições que assumiram 

precisamente a importância destes caminhos. Porquê? Porque efetivamente as pessoas 

os procuram e os fazem. Não se trata de fazer caminhos e depois chamar as pessoas para 

que os percorram. Trata-se de perceber que as pessoas já percorrem os caminhos, 

dando-lhes as devidas condições. E porque é que os percorrem? Porque vêem 

precisamente nesta procura de encontrar uma resposta espiritual para as suas ânsias, 

para o seu sentido de vida. Fátima é importante porque também responde a esse 

desiderato, porque vai ao encontro dessa necessidade de silêncio, de introspeção das 

próprias pessoas. Muitas das pessoas que vêm a Fátima, e esse é um eco que 

diariamente aqui recebemos, dizem que em Fátima: “encontro o silêncio, encontro-me 
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comigo mesmo”. E é isso que muitas vezes motivo o caminho e motiva os peregrinos 

que se põem como caminheiros em direção a este santuário”. 

 

Pergunta 6. Recentemente o Presidente da Região de Turismo do Centro afirmou que 

Fátima se afirma como a "marca mais madura e mais forte", a "internacionalmente mais 

conhecida no domínio do turismo religioso". O Senhor Reitor, acrescentou que Fátima é 

uma força do turismo religioso que fomenta a procura por “outros polos de atração 

turística na região” sem monopolizar, “no sentido de que não retira visitantes de outros 

centros de atração turística”, mas que os potencia. Estas opiniões são assumidas no seio 

da estratégia definida e contempladas nos planos de atividadess da pastoral da Reitoria 

do Santuário de Fátima? 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

“Sem dúvida. Procuramos que os nossos planos de ação sejam fundamentados na 

realidade. Significa que está sempre presente a importância da “marca Fátima”, usando 

a expressão do Dr. Pedro Machado, do Turismo do Centro. Fátima é uma das marcas 

mais poderosas de Portugal. No recente encontro, há uma semana atrás, de hoteleiros, o 

Sr. Bispo desta Diocese dizia que: “Fátima é mais conhecida que o Cristiano Ronaldo”. 

No sentido de que há muitos lugares, remotos, em que se perguntarmos se conseguem 

identificar Portugal no mapa, não conseguem. Mas falamos de Fátima e conhece-se, 

sabem o que se refere. Fátima é de facto uma marca poderosa deste ponto de vista. 

Obviamente que na atividade pastoral do Santuário procuramos ter essa realidade 

presente na nossa ação, através do acolhimento aos peregrinos que vêm dos vários 

quadrantes a este lugar e também pela difusão que fazemos. Atualmente o Santuário tem 

um boletim, para além da Voz da Fátima, publicado em seis línguas e com difusão para 

mais de 170 países no mundo, onde procuramos dar conta daquilo que se faz em nome 

de Fátima, aqui no Santuário e nos vários continentes. É impressionante o eco que 

vamos recebendo precisamente deste tipo de ação. O que significa que em todo o 

mundo há sempre gente recetiva a Fátima, ao que aqui acontece e ao que comunicamos. 

O que para nós é particularmente significactivo e sinal de que Fátima se vai afirmando 

cada vez mais, como dizia o Dr. Pedro Machado “como uma marca madura”.  
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Pergunta 7. Assumindo-se o local onde ocorreram as aparições de Nossa Senhora e o 

próprio recinto do santuário como os elementos de atração que suportam o turismo 

religioso na Cova de Iria, face à tendência crescente da procura turística religiosa de 

origem internacional por Fátima, podemos atribuir à imagem peregrina e à mensagem 

que esta transmite um fator de motivação para que os crentes, os peregrinos e os turistas 

ali se desloquem? 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

 “Eu não tenho dúvidas que as imagens peregrinas são um fator de motivação, como a 

mensagem é um fator de motivação. Mas eu diria que há aqui um ciclo virtuoso, na 

medida em que as peregrinações da imagem peregrina potenciam o conhecimento da 

mensagem. O facto de uma comunidade receber uma imagem peregrina cria a 

curiosidade sobre a mensagem de Fátima. Mas, por outro lado, também a difusão da 

mensagem de Fátima por todo o mundo, motiva e multiplica os pedidos das visitas da 

imagem peregrina. Esta mútua influência explica esta difusão cada vez mais forte de 

Fátima, a nível internacional”.  

 

João Caldeira Heitor 

Quando estive em Ladispoli, Itália, penso ser uma prática comum, após as cerimónias 

religiosas, após a eucaristia, na presença da imagem, havia um momento em que era 

contada a história de Fátima. 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

“O próprio santuário tem potenciado esses momentos. Sempre que alguma comunidade 

nos pede alguma imagem peregrina, nós informamos em que datas é possível a 

deslocação da imagem. Sugerimos sempre que se aproveite a ocasião e que se fale de 

Fátima e da sua mensagem. Isto é, nós procuramos potenciar a capacidade de difusão 

que estas visitas possam ter, disponibilizando materiais”.  

 

Pergunta 8. A existência de movimentos marianos em diversos países e a presença 

frequente ou contínua de uma imagem peregrina nesses países contribui para o 

incremento da missão que a própria imagem comporta em termos espirituais e, 

simultaneamente, para o fomento do turismo religioso na Cova de Iria? 
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Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

 “Também aqui podemos falar de um círculo virtuoso no sentido que os movimentos 

eclesiásticos ligados a Fátima potenciam as visitas da imagem peregrina. Sendo 

estruturas que estão particularmente despertas, solicitam a imagem e criam as condições 

para que se realize a visita da imagem. Estes movimentos, que difundem a mensagem de 

Fátima, ajudam a criar todo o ambiente e enquadramento necessário para que essas 

viagens se realizem. O Apostolado Mundial de Fátima, enquanto movimento 

internacional presente em muitos países do mundo e com uma força muito grande, vai 

motivando estes pedidos. Para além deste há, em cada país, uma série de movimentos e 

associações ligadas à espiritualidade de Fátima, que também potenciam a difusão de 

Fátima e das visitas da imagem peregrina. Estas visitas cativam ainda mais pessoas para 

os movimentos, para as visitas da imagem e para a visita ao Santuário”. 

 

João Caldeira Heitor 

Na análise que fiz dos locais por onde a imagem passou, e depois nas visitas, encontrei 

um caso extraordinário. Na ilha da Sicília, onde a imagem esteve durante um mês e 

passou por uma série de concelhos, há depois um fluxo enorme de visitas de 

organizadas, de um número elevado de visitas organizadas, de grupos de 50, 100, 150 

pessoas. 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

“Em Itália temos habitualmente três imagens peregrinas, todos os anos. Eu refiro todos 

os anos porque a imagem não está lá permanentemente. A imagem em cada ano que 

passa vem a Fátima para se renovar. Como referi, todos os anos há sempre três imagens 

em Itália. É o país de onde nos vêm mais pedidos. Passam na Sicília, na zona de Roma 

para toda a zona centro, sul e norte e outra na região de Milão. Todos os anos há 

pedidos que justificam a presença de três imagens e em alguns momentos, quatro, em 

Itália”. 

 

João Caldeira Heitor 

Esta dinâmica deve-se, por aquilo que li, à devoção do povo italiano, após o percurso 

que a primeira imagem peregrina efetuou em Itália e sobre a qual é relatada a ocorrência 

de vários milagres. 
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Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

“Sim. A primeira visita da imagem peregrina foi uma visita particularmente marcante 

que potenciou depois este movimento das imagens peregrinas. Foi uma visita que abriu 

fronteiras que se encontravam fechadas desde o final da guerra. Foi uma visita 

acompanhada pelo relato de diversos milagres e que ficou particularmente presente na 

memória e no coração das pessoas e motivou, e motiva, esse sucessivo pedido das 

imagens peregrinas”. 

 

Pergunta 9. Com a imagem peregrina de Nossa Senhora, em qualquer ponto do mundo 

está-se em Fátima e a partir desse ponto fomenta-se o desejo das pessoas se deslocarem, 

posteriormente, a esta localidade. Concorda com esta afirmação? Porquê? 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

 “Concordo com esta afirmação, no sentido em que a visita das imagens peregrinas 

potencia sempre o desejo, o grande desejo de vir a este lugar. Porém, também há a 

consciência de que a visita da imagem peregrina é a ocasião que proporciona, aos 

devotos de Nossa Senhora de Fátima, nos seus lugares, experimentarem Fátima, porque 

nunca terão oportunidade de aqui vir. A visita da imagem peregrina por um lado cria 

muito o desejo das pessoas cá virem, mas para outros é a ocasião de fazerem a 

experiencia de Fátima. E esse é muitas vezes o relato que nos chega. Muitas das pessoas 

que não vêem aqui, que não têm condições para o fazer, não deixam de nos fazer chegar 

as suas mensagens, agradecendo a presença da imagem peregrina, agradecendo a 

experiência de Fátima que lhes é proporcionada através destas visitas”. 

 

Pergunta 10. É lícito afirmar que o Santuário de Fátima, enquanto organização 

detentora da imagem peregrina de Nossa Senhora, a disponibiliza, consciente que esta 

comporta a devoção católica e espiritual para milhares de crentes e pessoas, assumindo-

a como um símbolo com uma identidade própria e inigualável, materializando essa 

espiritualidade no processo de peregrinação internacional? 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

 “Sim. É perfeitamente lícito afirmar isto, porque esta é também a consciência com que 

o Santuário a faz. Nós temos consciência de que a disponibilização da imagem 
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peregrina é, precisamente, da parte do Santuário, o oferecer uma oportunidade para uma 

experiência espiritual particularmente importante. Hoje em dia, qualquer pessoa pode 

adquirir uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Estão à venda. Não é algo 

exclusivo. É possível adquiri-las. No entanto, as pessoas pedem uma imagem que venha 

do Santuário. Percebe-se que aquela imagem possui uma ligação a este lugar, a este 

Santuário, ao Santuário de Fátima. E é isso que as pessoas valorizam. Não há qualquer 

dificuldade em adquirir uma imagem absolutamente igual, mas não é a mesma coisa. 

Aquilo que as pessoas pedem é que vá daqui, do Santuário, que parta de cá, que saia 

daqui e vá, de algum modo, como presença deste Santuário nas diversas partes do 

mundo. Tendo em conta que temos apenas doze imagens que enviamos, há uma 

complexa estrutura de envio e de recolha da imagem. Seria muito mais simples, do 

ponto de vista prático, adquirir uma imagem igual e usá-la para este fim. Todavia, 

faltaria algo do ponto de vista simbólico. E esse algo, do ponto de vista simbólico, é a 

ligação direta a este Santuário. Uma ligação que as pessoas não dispensam. É por isso 

que as doze imagens de que dispomos nunca são suficientes. Precisamente porque as 

pessoas fazem questão que a imagem seja do Santuário, parta do Santuário e vá de 

algum modo como representante e marca deste Santuário”.  

 

Pergunta 11. Enquanto responsável do Santuário de Fátima e face a um eventual 

incremento de pedidos de deslocação de imagens peregrinas para outros países, dioceses 

e paróquias, estará disponível para colocar mais imagens peregrinas em circulação? 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

 “No início havia uma imagem peregrina, uma imagem da virgem peregrina. Foi essa 

imagem que abriu o caminho, abriu fronteiras europeias no pós-guerra. Essa imagem 

aparece como o primeiro grande cartão-de-visita de Fátima, extra-fronteiras. Sem 

dúvida que o impacto que isto teve na difusão de Fátima foi enorme. Podemos dizer que 

não foi o único elemento de difusão de Fátima. As comunidades portuguesas, as 

comunidades emigrantes, a diáspora portuguesa, fez-se sempre acompanhar de imagens 

de Nossa Senhora, contribuindo para levar o nome de Fátima mais longe. A grande 

ligação do Papa João Paulo II a Fátima, também contribuiu para dar um carácter 

universal à mensagem de Fátima. Mas aquele que foi o cartão-de-visita permanente da 

mensagem de Fátima foi sempre a imagem peregrina. Essa imagem peregrina que face 
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aos muitos pedidos que chegaram ao Santuário, teve de conhecer outras réplicas. Neste 

momento estamos no número 13, de imagens peregrinas. Nós não pretendemos ir mais 

além. Chegámos ao número treze porque o número treze é particularmente 

significactivo em Fátima. Tem que ver com o dia das aparições. Obviamente, que para 

um ano como este, eu diria para o ano como 2016, mais ainda 2017 e prevemos que 

para os anos seguintes, treze imagens não serão suficientes. Porém, o santuário não 

pretende ir além, além disso. E porquê? Porque entendemos que para além da 

importância da imagem peregrina como mensageira de Fátima, temos também de 

preservar o seu sentido simbólico e a multiplicação de réplicas, sem limite, não ajuda a 

esse propósito. Por isso é que limitámos em 13 o número de imagens. Mas que, na 

verdade, são apenas doze. Porquê? Porque a imagem número 1, está, desde 2000, 

entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Abrimos uma exceção no ano de 

2014, 2015, 2016, para o grande périplo dessa imagem por todas as comunidades 

contemplactivas do país e, depois, por todas as dioceses, até de novo ser entronizada na 

basílica. Mas a imagem número 1, aquela que é historicamente a mais importante, essa 

deixou de ser peregrina. Agora fixou arraiais naquela basílica o que significa que, na 

prática, nós temos sempre doze imagens a circular. E quando digo sempre, significa que 

não param aqui no Santuário, face aos pedidos que são muito mais do que aqueles a que 

podemos responder”.  

 

Pergunta 12. Ao representar-se e ao ser identificada com uma imagem de marca, com 

identidade, com valor e personalidade, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima 

pode ser assumida como uma marca. Concorda com esta afirmação? 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

 “Eu diria que do ponto de vista estrito da linguagem religiosa, reagimos sempre 

relativamente a essa questão da marca. Agora não tenho dúvidas que a imagem 

peregrina pode ser, de forma objectiva, encarada como uma marca particularmente 

significactiva, importante e relevante para Fátima. E marca porquê? Porque mesmo que 

para aqueles que não são especificamente católicos ou que não têm vinculação religiosa 

assumida, não deixa de ser um elemento que veicula uma mensagem e que remete 

imediatamente para este lugar. E, nesse sentido, é sem dúvida uma marca. É uma marca 

reconhecida e é uma marca credível”. 



 

277 

 

Pergunta 13. Face à sua experiência, aos inúmeros contatos que estabelece diariamente 

com os responsáveis de dioceses e paróquias de todo o mundo que, organizadamente 

visitam o Santuário de Fátima acompanhados de milhares de pessoas, alguma vez lhe 

transmitiram ou depreendeu que a presença de alguns destes grupos ocorreu após a 

passagem de uma imagem peregrina nos seus locais de origem? 

 

Reitor Padre Carlos Cabecinhas 

 “Muitas vezes isso acontece. Com muita frequência nós temos o testemunho daqueles 

que vêem a Fátima e nos dizem que depois da imagem peregrina ter passado pelas suas 

comunidades desejavam este momento de vir a Fátima e o conseguiram concretizar. 

Não tenho dúvidas que também para alguns dos grupos que vêem a Fátima, poderá 

ocorrer também o pedido de deslocação da imagem para lá. Mas sobre isso não tenho 

muitos ecos. O que tenho eco direto e testemunho a apresentar é precisamente aquelas 

pessoas que em sentido contrário receberam a imagem e por isso quiseram vir a 

Fátima”. 
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Anexo 9 

Entrevista ao gestor das imagens peregrinas, Sr. António Valinho 

Funcionário da Reitoria do Santuário de Fátima – responsável pelas imagens peregrinas 

Por escrito. 25 de fevereiro de 2017 

 

Pergunta 1. Há quantos anos acompanha e gere, administractivamente, as saídas, os 

percursos e regressos das imagens peregrinas? 

“Desde outubro de 1991”. 

 

Pergunta 2. Como se efetua, em termos processuais, a saída de uma imagem peregrina 

e que requisitos são exigidos para a respetiva autorização? 

“As visitas da imagem peregrina devem sempre realizar-se no contexto de planos 

pastorais das dioceses ou das paróquias. Assim, os pedidos devem ser apresentados à 

Reitoria do Santuário de Fátima diretamente pelos bispos diocesanos, quando se trata de 

visitas de caráter diocesano, ou pelos párocos, para visitas a paróquias, mas neste caso 

sempre acompanhados de documento de aprovação dos respetivos bispos diocesanos. 

Em casos de visitas de caráter nacional, o que geralmente só acontece em ocasiões 

extraordinárias, os pedidos são da responsabilidade das conferências episcopais dos 

países que solicitam a imagem”. 

 

Pergunta 3. Há um procedimento protocolar relactivo às viagens das imagens 

peregrinas? Em que consiste e desde quando é que foi implementado? 

“Não há um procedimento protocolar. Os programas são organizados pelas dioceses ou 

paróquias, de acordo com os respetivos planos pastorais e os objectivos que 

preconizaram para a visita. Da parte do Santuário, apenas se pede que na organização 

dos programas se tenham em conta sobretudo os aspectos espirituais e pastorais (há uma 

certa tendência para se investir nas ornamentações), com insistência nos pontos 

fundamentais da mensagem de Fátima”. 

 

Pergunta 4. Já acompanhou alguma deslocação de uma imagem peregrina ao 

estrangeiro? Se sim, refira o que mais o impressionou, o marcou e porquê? 

“Não acompanhei”. 
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Pergunta 5. As imagens peregrinas que presentemente se encontram em peregrinação 

são suficientes para todos os pedidos que surgem das paróquias e dioceses espalhadas 

pelo mundo? 

“Acho que são suficientes para anos normais, mas insuficientes para anos 

extraordinários, como está a acontecer neste ano de 2017, em que não foi possível dar 

resposta positiva a todos os pedidos recebidos”. 

 

Pergunta 6. Qual foi o país que a imagem peregrina visitou e que na sua opinião seria 

impensável ter ocorrido? Porquê? 

“Talvez Myanmar, em dezembro de 1999. O país era governado por uma ditadura 

militar, que levantou muitos entraves à entrada da imagem peregrina no país. Toda a 

visita teve um controlo apertado por parte das forças governamentais. Por outro lado, 

Myanmar é um país de maioria budista, também com hindus e cristão não católicos. 

Mas, mesmo assim, o acolhimento à Virgem peregrina foi grandioso. Segundo contou o 

sacerdote responsável pela visita, P. Dominic Khin Soe, “Nossa Senhora de Fátima é 

amada e respeitada por todas as religiões e, por isso, juntaram-se à pequena minoria de 

cristãos católicos muitas pessoas de outras religiões, para prestar homenagem a esta 

Nossa Senhora de Portugal». Aquele sacerdote descreveu os dias em que a imagem 

esteve no território como "dos mais felizes nos últimos anos para todos os habitantes do 

país". A celebração eucarística do primeiro dia do ano, na Igreja de Nossa Senhora de 

Fátima, na cidade de Yangon, juntou mais de sete mil pessoas, tendo sido feita a 

consagração de Myanmar à Virgem Maria. No dia do regresso a Portugal, durante a 

viagem para o Aeroporto Internacional de Yangon, a população juntou-se ao longo das 

ruas para, numa distância de cerca de 9 quilómetros, entre a catedral e o aeroporto, 

dirigir um último adeus à Virgem”. 

 

Pergunta 7. Ao longo de todos estes anos e ao trabalhar diretamente com paróquias e 

dioceses de todo o mundo, quer referir algum acontecimento que ateste a dimensão 

mundial da imagem peregrina? 

“Melhor que referir um acontecimento é apresentar o elenco dos países visitados e a 

visitar (de 1991 ao fim de 2017): Portugal, África do Sul, Alemanha, Angola, 

Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos da 

América, Filipinas, França, Holanda, Hong-Kong, Hungria, Índia, Itália, Líbano, 
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Luxemburgo, Macau, Myanmar, Panamá, Polónia, Quénia, República Checa, Rússia, 

Uruguai, Venezuela. Alguns destes países receberam a visita da imagem peregrina 

praticamente todos os anos e alguns outros receberam-na mais do que uma vez”. 

 

Pergunta 8. Face à sua experiência e conhecimento, podemos afirmar que com a 

imagem peregrina de Nossa Senhora, em qualquer ponto do mundo está-se em Fátima e 

a partir desse ponto fomenta-se o desejo das pessoas se deslocarem, posteriormente, à 

Cova de Iria? 

“Não poderei afirmar que as pessoas sintam que estão em Fátima, mas estarão 

certamente muito próximas de Fátima, unidos na mesma devoção a Nossa Senhora de 

Fátima. Efetivamente, de todos os lados chegam relatos extraordinários da presença da 

imagem peregrina, de multidões que acorrem à sua passagem, de participações nunca 

antes verificadas nas várias celebrações, de um grande número de penitentes que se 

abeiram do sacramento da reconciliação, da afluência de todo o género de 

pessoas: crianças, jovens, adultos e idosos, de diferentes contextos sociais e mesmo 

confissões religiosas diversas. Isto faz lembrar a imensa multidão dos peregrinos no 

Recinto de Oração do Santuário de Fátima, igualmente unidos na mesma devoção a 

Nossa Senhora de Fátima”. 

 

Pergunta 9. É lícito afirmar que o Santuário de Fátima, enquanto organização detentora 

da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, ao disponibilizá-la, para peregrinar 

por todo o mundo, assume que esta comporta a devoção católica e espiritual para 

milhares de crentes e pessoas?  

“Como acima referido, a presença da imagem peregrina abre o coração dos fiéis para 

acolher a mensagem de Fátima, que é reconhecidamente uma mensagem do Evangelho. 

O facto de o Santuário de Fátima a disponibilizar é precisamente para fazer chegar essa 

mensagem mais longe, sendo, por isso, lícito afirmar isso”. 

 

Pergunta 10. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima pode ser assumida 

como uma marca, ao representar-se como uma imagem de marca, com identidade, com 

valor e personalidade. Concorda com esta afirmação? 

“A Virgem peregrina é efetivamente uma imagem de marca do Santuário de Fátima, de 

longo alcance e eficaz”. 
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Pergunta 11. Dos inúmeros contatos que estabelece com as paróquias, dioceses e 

movimentos marianos que acompanham os percursos das imagens peregrinas, acredita 

que ao peregrinar, a imagem fomenta junto daqueles que assistem à sua passagem, o 

desejo destes virem conhecer a Cova de Iria e o Santuário de Fátima? 

“Estou convencido de que sim, o que é natural. Ao tomarem conhecimento da 

mensagem de Fátima, muitos quererão certamente peregrinar ao local das aparições”. 

 

Pergunta 12. Tem conhecimento de terem ocorrido viagens de grupos organizados ao 

Santuário de Fátima oriundos de locais por onde tenha ocorrido uma cerimónia com 

uma imagem peregrina? 

“Desde logo, muitas vezes as paróquias organizam peregrinações a Fátima para receber 

ou para devolver a imagem peregrina. Mas tenho também presente o anúncio de 

peregrinações à Cova da Iria motivadas pela memória da passagem da Virgem 

peregrina, mesmo provenientes do estrangeiro”. 

 

Pergunta 13. Da sua experiência e conhecimento considera que a imagem peregrina é 

um elemento que potencia a deslocação de cidadãos estrangeiros a Fátima? 

“Muitos peregrinos que chegam a Fátima me têm falado, até com alguma emoção, da 

passagem da Virgem peregrina pelas suas terras. Tenho, pelo menos, essa convicção”. 
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Anexo 10 

Resultados do questionário realizado no IV Workshop Turismo Internacional 

 

I. Dados gerais 
 

1. Que entidade representa? 

 

Entidade que representa 

N.º respostas de 

representantes 

portugueses 

N.º de respostas de 

representantes de 

outras 

nacionalidades 

Total Geral 

Operador turístico 122 45% 87 79% 209 55% 

Estabelecimento hoteleiro/residencial  101 37% 2 2% 103 27% 

Empresa turística 21 8% 17 15% 38 10% 

Congregação religiosa/diocese 4 1% 0 0% 4 1% 

Estrutura museológica 6 2% 0 0% 6 2% 

Associação/organismo 14 5% 4 4% 18 5% 

Outro. Qual? – Gestão de eventos 2 1% 0 0% 2 1% 

Total 270 100% 110 100% 380 100% 

 

2. Escolha a/s opção/ões referente/s à forma de participação da entidade que representa. 

Forma de participação da entidade que representa 

N.º respostas de 

representantes 

portugueses 

N.º de respostas de 

representantes de 

outras 

nacionalidades 

Total Geral 

Planeamento e gestão turística (operador 

turístico/agência de viagens/animação turística) 
102 38% 95 86% 197 52% 

Alojamento turístico (hotel/residencial/alojamento 

local) 
101 37% 2 2% 103 27% 

Gestão museológica  6 2% 0 0% 6 2% 

Comércio/prestação de serviços 41 15% 9 8% 50 13% 

Institucional/organizacional 22 8% 4 4% 22 6% 

Outro. Qual? Gestão de eventos 2 1% 0 0% 2 1% 

Total 274 101% 110 100% 380 100% 

 

3. Escolha a/s opção/ões referente/s à sua forma de participação. 

Forma de participação 

N.º respostas de 

representantes 

portugueses 

N.º de respostas de 

representantes de 

outras 

nacionalidades 

Total Geral 

Exerce profissão no setor da gestão turística (operador 

turístico/agência de viagens/animação turística) 
102 38% 95 86% 197 52% 

Exerce profissão no setor do alojamento turístico 

(hotel/residencial/alojamento local) 
101 37% 2 2% 103 27% 

Exerce profissão no setor da gestão museológica  6 2% 0 0% 6 2% 

Exerce profissão no setor do comércio/prestação de 

serviços 
41 15% 9 8% 50 13% 

Exerce profissão no setor institucional/organizacional 18 7% 4 4% 22 6% 

Outro. Qual? Gestão de eventos 2 1% 0 0% 2 1% 

 Total 270 100% 110 100% 380 100% 
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II. Turismo religioso 

1. Indique a sua opinião em relação a cada uma das seguintes afirmações. Assinale com o X o 

número que mais se aproxima da sua opinião. 
 

N.º respostas de representantes portugueses 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

O turismo religioso é uma atividade importante 

para o desenvolvimento de Fátima.  
      2 268       1% 99% 

O turismo religioso é a atividade em Fátima com 

maior potencial de crescimento nos próximos 10 

anos. 

      6 264       2% 98% 

O turismo religioso tem contribuído para o 

desenvolvimento de Fátima. 
      2 268       1% 99% 

O turismo religioso tem contribuído para 

melhorar e aumentar os equipamentos religiosos. 
      10 260       4% 96% 

O turismo religioso tem contribuído para 

melhorar e aumentar os equipamentos públicos. 
  20 59 79 112   7% 22% 29% 41% 

O turismo religioso tem contribuído para 

melhorar e aumentar as estruturas de alojamento. 
      28 242       10% 90% 

O desenvolvimento do turismo religioso em 

Fátima deve privilegiar a sustentabilidade da 

mensagem de Fátima.  

    11 20 239     4% 7% 89% 

O modelo de desenvolvimento turístico de 

Fátima deve ser interligado com a oferta cultural 

e histórica da região. 

      11 259       4% 96% 

A gestão do turismo de Fátima deve envolver as 

estruturas religiosas, empresariais e políticas da 

região. 

      7 263       3% 97% 

Os impactos negativos associados ao 

desenvolvimento do turismo religioso de Fátima 

têm sido mínimos. 

    10 14 246     4% 5% 91% 

A oferta do turismo religioso de Fátima destaca-

se pela qualidade dos seus serviços turísticos. 
    15 24 231     6% 9% 86% 

A oferta do turismo religioso de Fátima destaca-

se pela qualidade dos seus serviços religiosos. 
      27 243       10% 90% 

O turismo religioso de Fátima é atualmente um 

destino turístico competitivo a nível 

internacional. 

      41 229       15% 85% 

O turismo religioso de Fátima está a ser 

direcionado para os seus produtos e mercados 

estratégicos. 

      29 241       11% 89% 

As entidades públicas, religiosas e empresariais 

devem reforçar o investimento no turismo 

religioso. 

      4 266       1% 99% 

 

N.º de respostas de representantes de outras nacionalidades 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

O turismo religioso é uma atividade importante 

para o desenvolvimento de Fátima.  
      2 108       2% 98% 

O turismo religioso é a atividade em Fátima com 

maior potencial de crescimento nos próximos 10 

anos. 

      2 108       2% 98% 

O turismo religioso tem contribuído para o 

desenvolvimento de Fátima. 
      15 95       14% 86% 

O turismo religioso tem contribuído para 

melhorar e aumentar os equipamentos religiosos. 
      16 94       15% 85% 

O turismo religioso tem contribuído para 

melhorar e aumentar os equipamentos públicos. 
    25 14 71     23% 13% 65% 

O turismo religioso tem contribuído para 

melhorar e aumentar as estruturas de alojamento. 
      2 108       2% 98% 
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N.º de respostas de representantes de outras nacionalidades 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

O desenvolvimento do turismo religioso em 

Fátima deve privilegiar a sustentabilidade da 

mensagem de Fátima.  

    6 10 94     5% 9% 85% 

O modelo de desenvolvimento turístico de 

Fátima deve ser interligado com a oferta cultural 

e histórica da região. 

      2 108       2% 98% 

A gestão do turismo de Fátima deve envolver as 

estruturas religiosas, empresariais e políticas da 

região. 

      2 108       2% 98% 

Os impactos negativos associados ao 

desenvolvimento do turismo religioso de Fátima 

têm sido mínimos. 

  2 27 11 70   2% 25% 10% 64% 

A oferta do turismo religioso de Fátima destaca-

se pela qualidade dos seus serviços turísticos. 
      16 94       15% 85% 

A oferta do turismo religioso de Fátima destaca-

se pela qualidade dos seus serviços religiosos. 
    16 22 72     15% 20% 65% 

O turismo religioso de Fátima é atualmente um 

destino turístico competitivo a nível 

internacional. 

      14 96       13% 87% 

O turismo religioso de Fátima está a ser 

direcionado para os seus produtos e mercados 

estratégicos. 

      12 98       11% 89% 

As entidades públicas, religiosas e empresariais 

devem reforçar o investimento no turismo 

religioso. 

        110         
100

% 

 

Total Geral 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

O turismo religioso é uma atividade importante 

para o desenvolvimento de Fátima.  
      4 376       1% 99% 

O turismo religioso é a atividade em Fátima com 

maior potencial de crescimento nos próximos 10 

anos. 

      8 372       2% 98% 

O turismo religioso tem contribuído para o 

desenvolvimento de Fátima. 
      17 363       4% 96% 

O turismo religioso tem contribuído para 

melhorar e aumentar os equipamentos religiosos. 
      26 354       7% 93% 

O turismo religioso tem contribuído para 

melhorar e aumentar os equipamentos públicos. 
  20 84 93 183   5% 22% 24% 48% 

O turismo religioso tem contribuído para 

melhorar e aumentar as estruturas de alojamento. 
      30 350       8% 92% 

O desenvolvimento do turismo religioso em 

Fátima deve privilegiar a sustentabilidade da 

mensagem de Fátima.  

    17 30 333     4% 8% 88% 

O modelo de desenvolvimento turístico de 

Fátima deve ser interligado com a oferta cultural 

e histórica da região. 

      13 367       3% 97% 

A gestão do turismo de Fátima deve envolver as 

estruturas religiosas, empresariais e políticas da 

região. 

      9 371       2% 98% 

Os impactos negativos associados ao 

desenvolvimento do turismo religioso de Fátima 

têm sido mínimos. 

  2 37 25 316   1% 10% 7% 83% 

A oferta do turismo religioso de Fátima destaca-

se pela qualidade dos seus serviços turísticos. 
    15 40 325     4% 11% 86% 

A oferta do turismo religioso de Fátima destaca-

se pela qualidade dos seus serviços religiosos. 
    16 49 315     4% 13% 83% 

O turismo religioso de Fátima é atualmente um       55 325       14% 86% 
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Total Geral 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

destino turístico competitivo a nível 

internacional. 

O turismo religioso de Fátima está a ser 

direcionado para os seus produtos e mercados 

estratégicos. 

      41 339       11% 89% 

As entidades públicas, religiosas e empresariais 

devem reforçar o investimento no turismo 

religioso. 

      4 376       1% 99% 

 

2. Como avalia o impacto do Turismo Religioso no desenvolvimento social e ambiental de Fátima?  
 

N.º respostas de representantes portugueses 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Diminui o nível de desemprego     9 40 221     3% 15% 82% 

Melhoria e desenvolvimento de infraestruturas 

locais e de âmbito religioso 
      35 235       13% 87% 

Aumento da formação dos recursos humanos 

afetos ao turismo 
      35 235       13% 87% 

Utilização racional dos espaços públicos, 

religiosos e/ou privados 
    18 40 212       15% 79% 

Desenvolvimento de planos e programas sociais e 

ambientais 
  5 21 48 196   2% 8% 18% 73% 

 

N.º de respostas de representantes de outras nacionalidades 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Diminui o nível de desemprego       12 98       11% 89% 

Melhoria e desenvolvimento de infraestruturas 

locais e de âmbito religioso 
      15 95       14% 86% 

Aumento da formação dos recursos humanos 

afetos ao turismo 
      16 94       15% 85% 

Utilização racional dos espaços públicos, 

religiosos e/ou privados 
  2 16 22 70   2% 15% 20% 64% 

Desenvolvimento de planos e programas sociais e 

ambientais 
  2 19 19 70   2% 17% 17% 64% 

 

Total Geral 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Diminui o nível de desemprego   23 53 304     6% 14% 80% 

Melhoria e desenvolvimento de infraestruturas 

locais e de âmbito religioso 
  23 49 308     6% 13% 81% 

Aumento da formação dos recursos humanos 

afetos ao turismo 
   61 319       16% 84% 

Utilização racional dos espaços públicos, 

religiosos e/ou privados 
 68 61 95 156   18% 16% 25% 41% 

Desenvolvimento de planos e programas sociais e 

ambientais 
 68 61 106 145   18% 16% 28% 38% 
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3. Como avalia o impacto do Turismo Religioso no desenvolvimento cultural de Fátima? 
 

N.º respostas de representantes portugueses 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Valorização dos artigos religiosos e dos produtos 

culturais locais 
    10 77 183     4% 29% 68% 

Valorização da herança cultural e religiosa       31 239       11% 89% 

Valorização e preservação do património religioso 

e histórico 
      31 239       11% 89% 

Incremento do interesse pelo fenómeno das 

aparições 
      21 249       8% 92% 

Envolvimento dos agentes autárquicos       77 193       29% 71% 

 

N.º de respostas de representantes de outras nacionalidades 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Valorização dos artigos religiosos e dos produtos 

culturais locais 
      17 93       15% 85% 

Valorização da herança cultural e religiosa       9 101       8% 92% 

Valorização e preservação do património religioso 

e histórico 
      9 101       8% 92% 

Incremento do interesse pelo fenómeno das 

aparições 
      9 101       8% 92% 

Envolvimento dos agentes autárquicos     21 18 71     19% 16% 65% 

 

Total Geral 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Valorização dos artigos religiosos e dos produtos 

culturais locais 
  15 99 266     4% 26% 70% 

Valorização da herança cultural e religiosa   0 42 338       11% 89% 

Valorização e preservação do património religioso 

e histórico 
  0 42 338       11% 89% 

Incremento do interesse pelo fenómeno das 

aparições 
  57 49 274     15% 13% 72% 

Envolvimento dos agentes autárquicos  30 106 46 198   8% 28% 12% 52% 

 

 

4. Como avalia o impacto do Turismo Religioso no desenvolvimento organizacional e político de 

Fátima? 
 

 

N.º respostas de representantes portugueses 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Participação ativa dos agentes turísticos e 

económicos 
      12 258       4% 96% 

Convergência dos objetivos comerciais com os 

objetivos religiosos 
  20 22 99 129   7% 8% 37% 48% 

Convergência dos objetivos religiosos com a 

dinâmica comercial 
15 79 22 68 86 6% 29% 8% 25% 32% 

Convergência das políticas municipais com a 

dinâmica social e religiosa 
  64 22 76 108       28% 40% 

Aumento da visibilidade da cidade a nível 

nacional e internacional 
      22 248       8% 92% 
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N.º de respostas de representantes de outras nacionalidades 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Participação ativa dos agentes turísticos e 

económicos 
      5 105       5% 95% 

Convergência dos objetivos comerciais com os 

objetivos religiosos 
      12 98       11% 89% 

Convergência dos objetivos religiosos com a 

dinâmica comercial 
  2 33 11 59   2% 30% 10% 54% 

Convergência das políticas municipais com a 

dinâmica social e religiosa 
    5 7 98   0% 5% 6% 89% 

Aumento da visibilidade da cidade a nível 

nacional e internacional 
      4 106     0% 4% 96% 

 
 

Total Geral 

1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem 

concordo, nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo totalmente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Participação ativa dos agentes turísticos e 

económicos 
   15 365       4% 96% 

Convergência dos objetivos comerciais com os 

objetivos religiosos 
 23 38 91 228   6% 10% 24% 60% 

Convergência dos objetivos religiosos com a 

dinâmica comercial 
23 80 91 72 114 6% 21% 24% 19% 30% 

Convergência das políticas municipais com a 

dinâmica social e religiosa 
  95 87 198     25% 23% 52% 

Aumento da visibilidade da cidade a nível 

nacional e internacional 
   27 353       7% 93% 

 

 

III. Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima 

 

1. Em que medida considera a importância da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima pelo 

mundo, para o desenvolvimento do turismo religioso em Fátima. 

 

1 corresponde a “Irrelevante”, 2 a “Pouco Importante”, 3 a “Importante”, 4 a “Muito Importante” e o 5 a 

“Extremamente Importante” 

 1 2 3 4 5 

N.º respostas de representantes 

portugueses 

  99 148 23 

  37% 55% 9% 

N.º de respostas de representantes de 

outras nacionalidades 

 1 29 72 8 

 1% 26% 65% 7% 

Total Geral 
 1 128 220 31 

 0,3% 33,7% 58% 8% 

 

 

2. Como avalia o impacto económico no turismo religioso em Fátima, face à existência da Imagem 

Peregrina de Nossa Senhora de Fátima pelo mundo? 
 
 

N.º respostas de representantes portugueses 

1 corresponde a “Irrelevante”, 2 a “Pouco 

Importante”, 3 a “Importante”, 4 a “Muito 

Importante” e o 5 a “Extremamente 

Importante” 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Aumento do número de operações turísticas     5 167 98       62% 36% 
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N.º respostas de representantes portugueses 

1 corresponde a “Irrelevante”, 2 a “Pouco 

Importante”, 3 a “Importante”, 4 a “Muito 

Importante” e o 5 a “Extremamente 

Importante” 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Aumento do número de turistas/visitantes     5 167 98     2% 62% 36% 

Aumento do número de dormidas   6 24 179 61   2% 9% 66% 23% 

Aumento do consumo de artigos religiosos     5 167 98       62% 36% 

Divulgação/promoção através da imagem do 

destino religioso 
      105 165       39% 61% 

 

N.º de respostas de representantes de outras nacionalidades 

1 corresponde a “Irrelevante”, 2 a “Pouco 

Importante”, 3 a “Importante”, 4 a “Muito 

Importante” e o 5 a “Extremamente 

Importante” 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Aumento do número de operações turísticas       13 97       12% 88% 

Aumento do número de turistas/visitantes       13 97       12% 88% 

Aumento do número de dormidas       13 97       12% 88% 

Aumento do consumo de artigos religiosos       15 82       14% 75% 

Divulgação/promoção através da imagem do 

destino religioso 
      2 108       2% 98% 

 

 
 

Total Geral 

1 corresponde a “Irrelevante”, 2 a “Pouco 

Importante”, 3 a “Importante”, 4 a “Muito 

Importante” e o 5 a “Extremamente 

Importante” 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Aumento do número de operações turísticas   99 129 152     26% 34% 40% 

Aumento do número de turistas/visitantes   99 114 167     26% 30% 44% 

Aumento do número de dormidas    205 175       54% 46% 

Aumento do consumo de artigos religiosos   95 133 152     25% 35% 40% 

Divulgação/promoção através da imagem do 

destino religioso 
   61 319       16% 84% 

           

 
3. Assinale, com um X, qual/quais é/são o/s país/es que a Imagem Peregrina atrai mais crentes a 

Fátima? 
 

País 

N.º respostas de 

representantes 

portugueses 

N.º de respostas de 

representantes de 

outras 

nacionalidades 

Total Geral 

Espanha 244 90% 103 94% 347 91% 

Itália 231 86% 90 82% 321 84% 

Polónia 88 33% 45 41% 133 35% 

Brasil 53 20% 34 31% 87 23% 

EUA 19 7% 27 25% 46 12% 

Ucrânia 1 0% 4 4% 5 1% 

Coreia do Sul 12 4% 3 3% 15 4% 

Alemanha 6 2% 3 3% 9 2% 
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País 

N.º respostas de 

representantes 

portugueses 

N.º de respostas de 

representantes de 

outras 

nacionalidades 

Total Geral 

França 21 8% 6 5% 27 7% 

Irlanda 6 2% 3 3% 9 2% 

Outro 0 0% 0 0% 0 0% 

NS/NR 43 16% 4 4% 47 12% 

 

 

4. Assinale, com um X, qual/quais é/são o/s país/es que origina/m a vinda de crentes após a visita da 

Imagem Peregrina? 
 

País 

N.º respostas de 

representantes 

portugueses 

N.º de respostas de 

representantes de 

outras 

nacionalidades 

Total Geral 

Espanha 244 90% 103 94% 347 91% 

Itália 231 86% 90 82% 321 84% 

Polónia 88 33% 45 41% 133 35% 

Brasil 53 20% 34 31% 87 23% 

EUA 19 7% 27 25% 46 12% 

Ucrânia 1 0% 4 4% 5 1% 

Coreia do Sul 12 4% 3 3% 15 4% 

Alemanha 6 2% 3 3% 9 2% 

França 21 8% 6 5% 27 7% 

Irlanda 6 2% 3 3% 9 2% 

Outro 0 0% 0 0% 0 0% 

NS/NR 43 16% 4 4% 47 12% 
 

 

 

 

5. Assinale, com um X, qual/quais é/são o/s país/es onde existe/m programa/s turísticos para Fátima, 

antes e após a passagem da Imagem Peregrina? 

País 

N.º respostas de 

representantes 

portugueses 

N.º de respostas de 

representantes de 

outras 

nacionalidades 

Total Geral 

Espanha 241 89% 103 94% 344 91% 

Itália 225 83% 90 82% 315 83% 

Polónia 86 32% 45 41% 131 34% 

Brasil 51 19% 34 31% 85 22% 

EUA 18 7% 27 25% 45 12% 

Ucrânia 1 0% 4 4% 5 1% 

Coreia do Sul 12 4% 3 3% 15 4% 

Alemanha 5 2% 3 3% 8 2% 

França 19 7% 6 5% 25 7% 

Irlanda 5 2% 3 3% 8 2% 

Outro 0 0% 0 0% 0 0% 

NS/NR 49 18% 4 4% 53 14% 

 



 

290 

 

Anexo 11 

Resultados do questionário realizado na paróquia de Ladispoli, Iália 

 

1.5 Sesso? 

 

Sexo 
Total de respostas 

Feminino Masculino 

282 55% 233 45% 515 100% 

 
 

1.6 Età?  

 

Intervalo de idades 
Total de respostas 

até 21  22-42 43-64 65-86 

27 5% 196 38% 241 47% 52 10% 516 100% 

 

 

1.7 Nazionalità?      

 

Nacionalidade 
Total de respostas 

Italiana Outra 

508 98% 9 2% 517 100% 

 
 

1.8 Indirizzo abituale?   

 

Nacionalidade 
Total de respostas 

Ladispoli Outra 

401 98% 116 22% 517 100% 

 
 

Esercita o ha esercitato un mestiere/professione?  

 

Situação profissional 
Total de respostas 

Desempregado Estudante Trabalhador Religioso Reformado 

26 5% 28 6% 395 76% 16 3% 52 10% 517 100% 

 

 

 

2.1 Situazione Religiosa. 

 

Situação religiosa 
Total de respostas 

Católica Nenhuma Outra 

495 96% 20 4% 1 0% 516 100% 

 

 

 2.2 Precisi la frequenza di partecipazione nella messa/cerimonia religiosa 

 

Frequência participação em cerimónias religiosas 

Total de respostas 
Nunca  1vez semana 

2-3 vezes 

semana 
1 vez mês Celebrações 

40 8% 153 31% 15 3% 167 34% 120 24% 495 100% 
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3.1 Conosce la storia delle Apparizioni della Madonna a Fatima?      

 

Conhece a história de N. Sr.ª Fátima 
Total de respostas 

Sim Não 

435 84% 82 16% 517 100% 

 
 

3.2 Conosce il Messaggio della Madonna di Fatima?    

 

Conhece a mensagem de N. Sr.ª Fátima 
Total de respostas 

Sim Não 

393 76% 123 24% 516 100% 

 
 

3.3 È già stato/a in Portogallo, nel Santuario di Fatima?  

 

Já esteve em Portugal, no Santuário de Fátima 
Total de respostas 

Nunca  1vez 2 vezes 

385 75% 123 24% 6 1% 514 100% 

 

 

 3.4 Se è già andato/a in Portogallo, al Santuario di Fatima dica come e con chi.  

 

Se sim, como e com quem 
Total de respostas 

Paróquia/Diocese Família/ Amigos 

75 58% 54 42% 129 100% 

 

 

4.1 É la prima volta che partecipa nel pellegrinaggio di un’Immagine della Vergine Pellegrina?  

 
1.ª vez que participa numa peregrinação 

da imagem da virgem peregrinada Total de respostas 

Sim Não 

473 91% 44 9% 517 100% 

 
 

4.2 Come è venuto/a a conoscenza di questo pellegrinaggio?  
 

Como teve conhecimento desta peregrinação 

Total de respostas Presença 

circunstancial  
Paróquia/Diocese Família/Amigos 

Meios de 

comunicação social 

7 1% 240 48% 213 42% 45 9% 505 100% 

 

 

4.3 Secondo la sua motivazione, elenchi i motivi che L’hanno portato/a a partecipare in questo 

viaggio. 

 

Motivos que 

o(a) levaram a 

participar 

(Não Sabe- Não Responde. 1 corresponde a Nada Importante. 5 corresponde a Muito Importante).  

NS/NR 1 2 3 4 5 6 

1. Fé/Devoção   1 0,19% 16 3,09% 14 2,71% 33 6,38% 108 20,89% 132 25,53% 213 41,20% 

2. Peregrinação  5 0,97% 33 6,38% 19 3,68% 29 5,61% 81 15,67% 114 22,05% 236 45,65% 

3. Cumprir 

promessa 
36 

6,96% 
37 7,16% 21 4,06% 30 5,80% 77 14,89% 88 17,02% 228 

44,10% 
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Motivos que 

o(a) levaram a 

participar 

(Não Sabe- Não Responde. 1 corresponde a Nada Importante. 5 corresponde a Muito Importante).  

NS/NR 1 2 3 4 5 6 

4. Acompanhar 

familiar/amigo 
132 

25,53% 
67 12,96% 17 3,29% 22 4,26% 72 13,93% 81 15,67% 126 

24,37% 

6. Motivos 

profissionais 
374 

72,34% 
117 22,63% 2 0,39% 2 0,39% 3 0,58% 1 0,19% 18 

3,48% 

7. Turismo/lazer 368 71,18% 111 21,47% 4 0,77% 5 0,97% 6 1,16% 3 0,58% 20 3,87% 

8. Outra(s). 

Qual? 
-  - - - - - - 

 

4.4 Dopo aver partecipato in questa cerimonia con l’Immagine Pellegrina è più motivato per 

andare/tornare a Fatima?  

 

Ao ter participado nesta cerimónia com a 

Imagem Peregrina ficou motivada/o para 

ir/voltar a Fátima? Total de respostas 

Sim Não 

479 93% 36 7% 515 100% 

 

 

5.1 Considera che l’Immagine Pellegrina della Madonna sia un elemento importante per Fatima e 

per la Chiesa Cattolica? 

 
Considera que a Imagem Peregrina de 

Nossa Senhora é um elemento importante 

para Fátima e para a Igreja Católica? Total de respostas 

Sim Não 

511 99% 2 1% 513 100% 

 

 
5.2 Quando pensa all’Immagine Pellegrina della Madonna di Fatima quali sono gli elementi che 

individua?  

 

Elementos identificativos Número de respostas/ % 

Uma imagem 162 31,33% 

Um valor 151 29,21% 

Uma mensagem 150 29,01% 

Uma identidade 111 21,47% 

Uma missão 93 17,99% 

Um nome 91 17,60% 

Uma organização 83 16,05% 

Uma história 69 13,35% 

Um logótipo/ícone  65 12,57% 

Uma cultura 59 11,41% 

Um objeto 54 10,44% 

Um produto 53 10,25% 

Um símbolo 51 9,86% 

Um local 49 9,48% 

Uma notoriedade 35 6,77% 

Outro: Qual?  - -  
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5.3 Quando guarda all’Immagine Pellegrina della Madonna di Fatima si sente?  

 

Elementos identificativos Número de respostas/ % 

Emoção 205 39,65% 

Comunicação 139 26,89% 

Grandeza  137 26,50% 

Fé 128 24,76% 

Tranquilidade 90 17,41% 

Valor 89 17,21% 

Crença 83 16,05% 

Confiança 80 15,47% 

Admiração 76 14,70% 

Credibilidade 67 12,96% 

Fidelidade 66 12,77% 

Ritual  60 11,61% 

Garantia 56 10,83% 

Originalidade 42 8,12% 

Satisfação 28 5,42% 

Outro: Qual?  -   - 

 

 

5.4 Mentre partecipa e guarda l’Immagine Pellegrina della Madonna di Fatima le viene in mente di 

comprare un’Immagine come questa? 

 
Ao participar e ao olhar para a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima 

gostaria de comprar uma Imagem destas? 
Total de respostas 

Não 
Sim (para 

familiares/amigos) 
Sim (para mim) 

Já comprei/ já 

tenho 

77 15% 168 32% 238 45% 40 8% 523 100% 

 

 

 

 

 


