
____________________________________________________________________________________ 
Secretariado Nacional – Santuário de Fátima – Apartado 31 – 2496-908 Fátima – Tel. 249 539 679 

 

 

Peregrinação dos técnicos da saúde  

a Tuy e Pontevedra 
com visita a Balasar e Santiago de Compostela 

 

 

01 a 03 de junho de 2018 

 

 

Vai realizar-se, nos dias 01 a 03 de junho de 2018, a peregrinação anual a Espanha. A ideia das 

peregrinações aos Santuários de Tuy e Pontevedra surgiu como um dos projetos da pastoral de 

peregrinações do Movimento da Mensagem de Fátima. O programa apoia-se numa linha de oração e 

aprofundamento da Mensagem de Fátima. 

 

Além da Missa diária e do Rosário meditado em cada dia, teremos tempo de oração e reflexão na 

capela de Tuy onde se deu a aparição da Santíssima Trindade à Ir. Lúcia. Programa semelhante 

ocorrerá na capela da Casa de Pontevedra onde foi pedida a devoção ao Imaculado Coração de Maria. 

Far-se-á uma visita a Santiago de Compostela. 

 

É uma peregrinação com três vertentes:  

Peregrinação, retiro ambulante e passeio, de convívio suave e agradável. 

 

Quem vier de carro até Fátima poderá deixá-lo em sítio seguro no parque da Casa de Nossa 

Senhora das Dores e no Porto no Seminário do Vilar. 

 

Autocarro + alojamento + refeições = 140,00€, dos quais 50,00€ no ato da inscrição. 

 

Programa 

 

1º Dia – 01 de junho 

07.00 h – Saída de Fátima.  Paragem em Antuã durante 30m para o pequeno-almoço.  

10.15 h – Paragem no Seminário do Vilar – Porto 

- Visita à casa da Beata Alexandrina e eucaristia na Igreja de Balasar.  

- Almoço em Balasar 

- Visita à Casa de Tuy onde viveu a Irmã Lúcia e Adoração ao Santíssimo. 

- Jantar em Pontevedra.   
 

2º Dia – 02 de junho 

- Visita à Casa das Aparições em Pontevedra 

- Eucaristia na Casa das Aparições em Pontevedra 

- Almoço  

- Visita à Catedral de Santiago de Compostela 
 

3º Dia – 03 de junho  

- Pequeno almoço em Pontevedra e partida para Braga 

- Visita aos Santuários do Sameiro e Bom Jesus em Braga 
13.00 h – Almoço no Convento de Montariol e regresso 

 

 

Contactos: João Silvino Fernandes – Telem: 919 793 990 ou Telef. 210 990 800 


