
PRIMEIRA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA 

 

Era o mês de Maio, mês das flores, depois das longas chuvas de Abril que lavam a cara à Terra 

depois do seu longo sono invernal. É nessa altura que Deus cobre o mundo com jóias mais belas 

que pedras preciosas. O que há de mais belo do que as primorosas e frescas flores de Maio? Foi 

num lindo Domingo, dia treze de Maio do ano de 1917, em plena Primeira Grande Guerra, que Deus 

enviou à Terra a mais radiosa Flor do Céu, a Sua Mãe Toda Formosa, Maria Santíssima, a Quem 

passaríamos a dedicar todo o mês de Maio. Nesse dia os Pastorinhos foram cedo a Missa. “Deus 

nos livre” – diz a Sr.ª Olímpia Marto – “de deixar passar um Domingo sem Missa! Ainda que fosse 

preciso irmos a Boleiros, à Atouguia, ou até a Santa Catarina, que são quase 9 quilómetros, 

chovesse ou trovejasse, nunca me lembro de ter faltado à Missa, mesmo quando tinha filhos 

pequeninos. Levantava-me, então, cedo e deixava tudo à conta do meu homem que ia à Missa do 

dia. Com cachopicos é que nunca íamos para a igreja. Nem a gente ouve Missa, nem a deixa ouvir 

aos outros. A gente a pensar que leva ali um anjinho, e leva mas é um diabinho!” Acabada a Missa, a 

mãe preparou a merenda para os Pastorinhos e lá foram eles com as ovelhas. Nesse dia, a Lúcia e 

os seus priminhos encontraram-se, como quase sempre, no Barreiro, terreno alagado fora da aldeia 

no caminho para Gouveia, de onde depois atravessavam a charneca para a Cova da Iria. 

Devagarinho, que a dificuldade do piso pedregoso e por vezes eriçado de tojos alongava 

sensivelmente o caminho, de maneira que só perto do meio-dia chegaram com o rebanho ao 

referido local. Quando ouviram repicar os sinos na igreja de Fátima chamando para a última Missa, é 

que deram conta de que era quase meio-dia. Abriram então os farnéis e comeram, guardando, 

todavia, uns restos para mais tarde. Terminada a merenda, apressaram a reza do Terço e, a seguir, 

enxotaram as ovelhas mais para o alto. Hoje a brincadeira era a construção, fazendo castelos com 

as pedras. O Francisco era o arquiteto e o pedreiro; a Lúcia e a Jacinta, as serventes que iam 

arranjar as pedras. Enquanto estão assim ocupados, eis que o reflexo vivíssimo de uma luz – a que 

os Pastorinhos, na falta de outro termo mais apropriado, chamaram relâmpago – atravessa o ar e 

vem estorvar as suas construções. Assustados, deixam as suas pedras, olham primeiro uns para os 

outros e depois para o céu, e não há a mais ténue nuvem a empanar a imensidade do firmamento; 

não sopra a mais leve aragem, nem há o mínimo indício de temporal. Mas resolvem que é melhor 

voltarem para casa antes que chova. Reúnem rapidamente as ovelhas e começam a descer a 

colina. A meio da descida, no momento em que estão a passar por uma alta azinheira, outro clarão 

mais forte, mais intenso, lhes tolhe os movimentos. Avançam uns passos e, movidos sem saberem 

porquê, espontânea e simultaneamente, voltam-se para a direita, e ali sobre a copa de uma pequena 

carrasqueira, vêem uma Senhora formosíssima. “Era uma Senhora vestida de branco” – assim no-la 

descreve a Lúcia – “mais brilhante que o sol. Espargindo luz mais clara e intensa que um copo de 

cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios mais ardentes do sol.” - Não tenhais medo! – 

diz a Senhora – Eu não vos faço mal. - De onde é Vossemecê? – pergunta-lhe a Lúcia. - Sou do Céu 

– respondeu a linda Senhora, erguendo a mão em direção ao horizonte distante. - E que é que 



Vossemecê me quer? – pergunta humildemente a Lúcia. - Vim para vos pedir que venhais aqui seis 

meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois 

voltarei aqui ainda uma sétima vez. - E eu também vou para o Céu? – pergunta a Lúcia. - Sim, vais. 

– assegura-lhe a Senhora. - E a Jacinta? - Também. - E o Francisco? - Também, mas tem que rezar 

muitos Terços – responde a Senhora. E a Lúcia faz mais perguntas. Tinham falecido há pouco duas 

raparigas de Aljustrel que frequentavam a sua casa, e a quem as suas irmãs ensinavam a coser e a 

tecer. - E a Maria do Rosário, filha do José das Neves, está no Céu? - Sim, está. – responde a 

Senhora. - E a Amélia? - Ainda está no Purgatório. Os olhos da Lúcia enchiam-se de lágrimas. Que 

pena, que a sua amiga Amélia estivesse a sofrer no fogo do Purgatório! Depois a Senhora diz aos 

Pastorinhos: - Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser 

enviar-vos, em acto de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela 

conversão dos pecadores? A Lúcia respondeu em nome de todos, com decidida singeleza: -Sim, 

queremos! - Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto – prometeu 

a Senhora. “-Foi ao pronunciar estas palavras,” – comenta Lúcia – que Ela “abriu as mãos, 

comunicando-nos uma luz muito intensa, como um reflexo que delas expedia, que nos penetrava no 

peito e no mais íntimo da alma fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais 

claramente do que nos vemos num espelho. Então, por um impulso íntimo também comunicado, 

caímos de joelhos e repetimos intimamente: ‘-Ó Santíssima Trindade, eu Vos adoro… Meu Deus, 

meu Deus, eu Vos amo no Santíssimo Sacramento!’” A Senhora acrescentou ainda: -Rezai o Terço 

todos os dias para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. “Começou então” – continua a 

Lúcia – “a elevar-se serenamente, subindo em direção ao Nascente, até desaparecer na imensidade 

do espaço, circundada de uma viva luz que ia como que abrindo caminho no cerrado dos astros”. Os 

pequenitos permaneceram ainda algum tempo encantados, de olhar cravado no Céu, no ponto em 

que Nossa Senhora se sumira. Quando gradualmente voltaram a si e olharam em volta à procura 

das ovelhas, viram-nas a pastar à sombra das azinheiras. Repararam que elas nem tinham tocado 

nas verduras do plantio. Qual não foi a sua alegria e gratidão por a Senhora lhes ter guardado as 

ovelhas! Elas apenas tinham aproveitado, tranquilamente, das ervinhas crescidas entre o tojo, 

poupando-os assim a um castigo ao chegarem a casa. A sua alegria era imensa e para lá de toda a 

descrição possível, por terem visto a beleza inigualável da Mãe de Deus. -Era uma Senhora tão 

linda, tão encantadora! Os Pastorinhos sentiam agora a mesma alegria íntima, a mesma paz e 

felicidade de quando o Anjo os visitara; mas, na altura em que o Anjo aparecera, era uma espécie de 

aniquilamento que sentiam na sua presença; enquanto que com Nossa Senhora receberam fortaleza 

e ânimo. “Em vez desse abatimento físico [sentíamos] uma certa agilidade expansiva”. E a Lúcia 

descreve a sua reação: “Em vez desse aniquilamento na Divina Presença, um exultar de alegria; em 

vez dessa dificuldade no falar, um certo entusiasmo comunicativo.” Os Pastorinhos passaram o resto 

da tarde naquela Cova abençoada, relembrando e saboreando os mínimos pormenores do 

extraordinário acontecimento. Sentiam-se tão sumamente alegres, embora à mistura com uma 

profunda preocupação!... É que Nossa Senhora parecia estar triste com alguma coisa, e eles 



tentavam compreender o significado profundo de cada uma das Suas palavras. Ao mesmo tempo, o 

Francisco insistia com as meninas, perguntando, para saber tudo o que a Senhora dissera. E elas 

contaram-lhe tudo. Quando lhe disseram que Nossa Senhora prometera que ele iria para o Céu, o 

Francisco, exuberante de alegria, cruzou as mãos sobre o peito e exclamou em voz alta: “-Oh minha 

Senhora, Terços rezo quantos Vós quiserdes!” A Lúcia achou que era mais prudente eles guardarem 

segredo da visão. Ela já tinha idade para saber como as pessoas são incrédulas sobre estas coisas; 

além disso, ela já o experimentara amargamente, quando as meninas que com ela tinham visto o 

Anjo anteriormente espalharam a novidade pela aldeia. Tanto o Francisco como a Jacinta 

concordaram com a sugestão da Lúcia. Mas na voz da Jacinta, extraordinariamente expansiva, já se 

poderia ler quanto devia ser frágil o seu propósito. A carita brilhava-lhe de alegria e dizia muitas 

vezes: - Ai que Senhora tão bonita! - Sei que vais dizer a toda a gente... – disse a Lúcia, 

admoestando a Jacinta. - Não, não vou dizer a ninguém! – garantiu-lhe a Jacinta. E mais uma vez a 

Lúcia, levando o dedo aos lábios, repetiu: - Pschiu! – mesmo com a mãe! - Pois sim! – assegurava-

lhe novamente a Jacinta. - Vamos guardar isto em segredo! – concordam todos. Mas como é que a 

Jacintinha podia guardar segredo, se tinha visto uma Senhora tão linda? Quando a Lúcia chegou a 

casa, não disse nem uma palavra a ninguém sobre a Celeste Visitante. Depois do jantar e das 

orações, ouviu a leitura do Novo Testamento e deitou-se logo a seguir. Que diferente era a situação 

em casa dos seus primos! Os Martos tinham ido nesse dia ao mercado comprar uma porquinha. Não 

estavam em casa quando o Francisco e a Jacinta voltaram dos campos. Nesse meio tempo, o 

Francisco entretinha-se no quintal, mas a Jacinta pôs-se à porta, à espera que os pais chegassem. 

Parecia mesmo que já se tinha esquecido por completo da advertência solene da Lúcia: “-Pschiu! – 

mesmo com a mãe!” A Jacinta nunca tinha segredos para a mãe, e logo hoje que lhe tinha 

acontecido a coisa mais maravilhosa do mundo, como poderia ela não a contar à mãe? Finalmente, 

chegavam os pais: a mãe caminhando adiante, o pai atrás, tocando a porquinha. “A pequena correu 

ao meu encontro” – conta a mãe – “e agarrou-se-me às pernas, como nunca tinha feito antes. ‘-Ó 

mãe’ – gritou-me ela, toda alvoroçada – ‘Vi hoje Nossa Senhora na Cova da Iria.’ ‘-Credo, filha! És 

uma boa santa para veres Nossa Senhora!’ – respondi-lhe eu. “A pequena ficou triste, desconsolada, 

e acompanhando-me para dentro de casa, ia repetindo: ‘-Mas eu vi-A!’ E começou a contar-me o 

que tinha acontecido. Falou-me do relâmpago… do medo que tiveram… da luz… da Senhora, tão 

linda, tão bonita!… da Senhora em tanta luz que nem se podia olhar, que cegava a gente… do Terço 

que é preciso rezar todos os dias. Mas eu não dava valor às palavras da cachopica, nem lhe dava 

atenção. ‘-És bem doidinha!’ – dizia-lhe eu – ‘Nem que Nossa Senhora te fosse aparecer a ti!’” “Fui 

então preparar um pouco de comida para a porquinha. O meu homem ficara mesmo, naquela altura, 

no curral a reparar se ela se dava com os outros animais. Repartida a comida pelo gado, e visto que 

tudo estava bem, retirámos para casa. O meu Manuel sentou-se à lareira e pegou de comer a ceia. 

Estava cá, também, o António da Silva, cunhado dele, e mais os meus filhos todos, penso, que eram 

oito. Perguntei então, a meia regra, à Jacinta: ‘-Ó Jacinta, conta lá como foi isso de Nossa Senhora 

na Cova da Iria!’ E ela prantou-se a contar as coisas com a maior simplicidade deste mundo: “‘-Era 



uma Senhora tão linda, tão bonita!...Tinha um vestido branco, e um cordão de oiro ao pescoço até 

ao peito… A cabeça estava coberta por um manto branco, também, muito branco. Não sei, mas mais 

branco que o leite…e tapava-a até aos pés… Era todo bordado de oiro… -Ai que bonito!... Tinha as 

mãos juntas, assim’ – e a pequena levantava- -se do banquito, e juntava as mãos à altura do peito a 

imitar a Visão. ‘Entre os dedos tinha as contas. -Ai que lindo Tercinho que Ela tinha!… todo de oiro, 

brilhante, como as estrelas da noite, e um Crucifixo que luzia…que luzia… -Ai que linda Senhora!... 

Falou muito com a Lúcia, mas nunca falou comigo, nem com o Francisco…Eu ouvia tudo o que elas 

diziam… -Ó mãe, é preciso rezar o terço todos os dias!… A Senhora disse isso à Lúcia. E disse 

também que nos levava todos três para o Céu, a Lúcia, o Francisco e mais eu… E mais outras 

coisas disse que eu não sei, mas que a Lúcia sabe… Quando Ela entrou pelo Céu dentro, parece 

que as portas se fecharam com tanta pressa que até os pés iam ficando de fora, entalados.’” O 

Francisco confirmava as declarações da Jacinta. As irmãs ouviam com interesse, mas os irmãos 

troçavam, fazendo-se eco das palavras da mãe. “És uma boa santinha para que Nossa Senhora te 

apareça!” O António da Silva tentou dar a sua explicação: “-Se os cachopos viram uma mulher 

vestida de branco… quem poderia ser senão Nossa Senhora?” O pai, no entanto, ia ruminando o 

caso no seu espirito, tentando ligar os princípios religiosos que estavam implicados. Por fim, disse: 

“Desde o princípio do mundo, Nossa Senhora tem aparecido muitas vezes, de diversas maneiras… 

E é o que vale… Se o mundo está mau, se não se tivessem dado muitos casos assim, pior estava… 

O poder de Deus é grande! Não sabemos o que é, mas alguma coisa será… Seja o que Deus 

quiser!” Mais tarde confessou: “Logo a caminho fiz juízo que era verdade o que os pequenos 

diziam… Sim, logo acreditei. Pensava que os pequenos não tinham instrução nenhuma, o mínimo de 

coisa nenhuma. Se não tivesse sido o auxílio da Providência, eles não teriam afirmado isso… Os 

cachopos mentir?... -Ai, Jesus, o Francisco e mais a Jacinta eram tão contrários a isso!” Mais tarde, 

na altura em que o Sr. Bispo de Leiria publicou a sua decisão oficial sobre o assunto, outra coisa não 

faria senão desenvolver os mesmos argumentos que o Ti Marto tinha feito, terminada a sua panela 

de couves. Finalmente, todos se deitaram, tomando sobre o assunto o conselho do pai: de que 

deveriam encomendá-lo às mãos de Deus. Despontou o novo dia e a mãe da Jacinta, sorrindo, 

contou às vizinhas as confidências da filha. O facto era tão sensacional que em breve, de boca em 

boca, ficou espalhado por todo o lugarejo, e acabou por chegar aos ouvidos da família da Lúcia. A 

Maria dos Anjos foi a primeira a ouvir a novidade. “-Ó Lúcia,” – disse-lhe a irmã – “ouvi dizer que 

vistes Nossa Senhora na Cova da Iria. É verdade?” “-Quem é que to disse?” – a Lúcia ficou tão 

espantada que a novidade se tornasse pública que, depois de se deter um bocado a pensar, 

gaguejou: “-E tanto eu lhe pedi que o não dissesse a ninguém!” “-Porquê?” “-Porque não sei se era 

Nossa Senhora. Era uma mulherzinha muito bonita!” “-E o que é que essa mulherzinha vos disse?” “-

Que queria que fôssemos seis meses a fio à Cova da Iria, e que depois então é que havia de dizer 

quem era e o que queria.” “-Não lhe perguntaste quem ela era?” “-Perguntei-lhe donde era e Ela 

então disse-me assim: ‘-Sou do Céu.’” E a Lúcia ficou-se, calada. Parecia que não queria dizer mais; 

mas a Maria dos Anjos tanto a apertou que lhe contou tudo. A Lúcia estava muito triste. Chegou 



então o Francisco e confirmou a suspeita que ela tinha: que foi a Jacinta que tinha sido linguareira. A 

princípio, a Sr.ª Maria Rosa riu-se de tudo aquilo. Mas quando a filha mais velha lhe disse o que a 

Lúcia tinha contado, deu-se conta de que alguma coisa séria estava a acontecer. Chamando a Lúcia 

logo a seguir, fê-la repetir toda a história. O rumor estava certo! Desde então uma terrível dúvida 

começou a atormentar a Sr.ª Maria Rosa, dúvida que em breve se transformaria numa certeza: a 

filha tornara-se uma mentirosa! Na tarde do dia catorze, como de costume, os Pastorinhos saíram 

com os seus rebanhos. A Lúcia, assustada pela incredulidade da mãe, conservava-se silenciosa. A 

Jacinta, por sua vez, ia também pensativa, envergonhada por ter quebrado a sua promessa à Lúcia. 

A alegria que a Visão lhes tinha causado estava a receber um rude golpe pela irrisão e incredulidade 

perante a sincera descrição deles. Finalmente, chegados à Cova da Iria, a Jacinta sentou-se numa 

pedra, caladinha e muito triste. À Lúcia fazia-lhe pena esta desusada atitude da prima, e por isso 

aproximou-se dela e disse-lhe com um sorriso forçado: “-Jacinta, anda brincar!” “-Hoje não quero 

brincar.” “-Porquê?” “-Porque estou a pensar que aquela Senhora nos disse para rezarmos o Terço e 

fazermos sacrifícios pela conversão dos pecadores; agora, quando rezarmos o Terço, temos de 

rezar as Avé-Marias e o Padre-Nosso inteiros.” “-Sim.” – concordou a Lúcia – “E os sacrifícios, como 

os havemos de fazer?” “- Podemos dar a nossa merenda às ovelhas.” – sugeriu o Francisco. A 

proposta foi aceite. E ao meio-dia os pequenos, embora fosse difícil, por terem o estômago já 

apertado pela fome, davam às suas ovelhas o pão e o queijo que as mães lhes tinham preparado. À 

medida que os dias passavam, eles acharam que, em vez de dar o almoço às ovelhas, seria mais do 

agrado de Nossa Senhora remediar a fome a umas crianças pobres. Quando ao fim do dia a fome 

se fazia sentir ainda mais, o Francisco subia a umas azinheiras para colher bolotas, apesar de ainda 

verdes. Mas para a Jacinta, isto não era um sacrifício suficiente. Pensava que seria melhor comer 

das dos carvalhos, porque eram mais amargas. “E naquela primeira tarde” – lembra a Lúcia – 

“saboreámos essa deliciosa refeição. Outras vezes o nosso sustento eram pinhões, raízes de 

campainhas (florinhas amarelas que têm na raiz uma bolinha do tamanho duma azeitona) amoras, 

cogumelos e umas coisas que colhíamos nas raízes dos pinheiros, que não me lembro como se 

chamam; ou fruta, se a havia perto, nalguma propriedade pertencente aos nossos pais”.  

Aqueles dias custavam mais a passar do que os outros, porque faltavam os cantares e o ânimo 

despreocupado que até então lhes aligeirava as horas. Os sofrimentos maiores, todavia, emanariam 

da parte das próprias famílias. À Lúcia, sobretudo, aguardava-a um verdadeiro martírio. Vizinhas e 

amigas, mãe e irmãs, tudo contribuiria para a martirizar. O único que não se importava muito com 

isso era o pai. Encolhendo os ombros, dizia apenas: “histórias de mulheres!” Não obstante, embora 

ele fosse indiferente, a mãe da Lúcia preocupava-se muito com o assunto. “-Logo era eu que estava 

guardada para estas coisas! Faltava-me ainda esta para o resto da minha vida! – dizia ela – “Eu que 

andava sempre com cuidados que não me dissessem mentiras, e agora aquela aparece-me com 

uma mentira destas!” E a Sr.ª Maria Rosa não se contentava apenas com lamentos. Chegava à 

prática, para tentar deter este mau comportamento de sua filha. “Um dia” – comenta a Lúcia – “antes 

que saísse com o rebanho, quis obrigar-me a confessar que tinha mentido. Não poupou para isso 



carinhos, ameaças, nem sequer o cabo da vassoura. Em resposta obteve apenas um mudo silêncio 

ou a confirmação do que já tinha dito. Mandou-me abrir o rebanho e que pensasse bem, durante o 

dia, que, se nunca tinha consentido uma mentira nos seus filhos, muito menos consentia uma 

daquela espécie; que, à noite, me obrigaria a ir junto daquelas pessoas a quem tinha enganado, 

confessar que tinha mentido e pedir perdão. Lá fui com as minhas ovelhinhas, e, nesse dia, já os 

meus companheiros me esperavam; ao verem-me a chorar, correram a perguntar-me a causa. 

Contei-lhes o que se tinha passado e acrescentei: ‘-Agora digam-me: que hei-de fazer? Minha mãe 

quer, a todo o custo, que diga que menti; e como hei-de dizê-lo?’” Então o Francisco diz para a 

Jacinta: “-Vês? Tu é que tens a culpa! Para que foste dizer?” A Jacinta, chorando, põe-se de joelhos, 

com as mãos erguidas, a pedir-nos perdão. “-Fiz mal! – dizia ela – Mas eu nunca mais digo nada a 

ninguém!” No fim da tarde, a mãe da Lúcia, vendo-se incapaz de arrancar dos lábios da filha a tão 

desejada confissão, resolveu recorrer ao Pároco. “Quando lá chegares, pões-te de joelhos e dizes-

lhe que mentiste e pedes-lhe perdão, ouviste? Dá-lhe as voltas que quiseres; ou tu desenganas essa 

gente, confessando que mentiste, ou te fecho num quarto onde não possas ver mais a luz do sol. 

Sempre consegui que os meus filhos dissessem a verdade e agora hei-de deixar passar uma coisa 

destas na mais nova? Ainda se fosse uma coisa mais pequena!” Mas como podia a Lúcia dizer que 

não tinha visto aquilo que ela, na verdade, viu? Estavam a verificar-se à letra as palavras da 

Senhora: “-Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


