
Quarta aparição de Nossa Senhora 

 

Às vésperas da data, os 3 pastorinhos foram seqüestrados e mantidos por 3 dias sob vigilância pelo 

Administrador de Ourém, que lhes desejava arrancar os segredos a eles confiados. Assim, não 

puderam comparecer à Cova da Iria, no dia 13 de agosto. Alguns dos presentes, no local, 

testemunharam ter ocorrido o trovão, o relâmpago e o surgimento da pequena nuvem, leve, branca e 

bonita, pairando sobre a azinheira. E que, depois, subiu e desapareceu no céu. 

 

Local: Valinhos 

Data: 19 de agosto de 1917 

Pessoas presentes (no dia 13): 15000 a 18000, embora alguns escritos falem de apenas 5000 

«– Que é que Vossemecê me quer? 
– Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o Terço todos os dias. 
No último mês, farei o milagre para que todos acreditem. [Se não tivessem abalado contigo para a 
Aldeia seria o Milagre mais conhecido; havia de vir São José com o Menino Jesus para dar a paz ao 
mundo e havia de vir Nosso Senhor benzer o povo, vinha Nossa Senhora do Rosário com um Anjo 
de cada lado e Nossa Senhora com um arco de flores à roda.] 
– Que é que Vossemecê quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na Cova da Iria? 
– Façam dois andores: um leva-lo tu com a Jacinta e outras duas meninas, vestidas de branco; o 
outro leva-o o Francisco com três meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa 
Senhora do Rosário e o que sobrar é para a ajuda duma capela que hão-de mandar fazer. 
– Queria pedir-lhe a cura dalguns doentes. 
– Sim, alguns curarei durante o ano. 
E tomando um aspecto mais triste: 
– Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios por os pecadores, que vão muitas almas para o inferno por 
não haver quem se sacrifique e peça por elas.» 

Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 178-179 (IV Memória); a 
secção entre parênteses retos consta do interrogatório do pároco, de 27 de agosto de 1917, 
em Documentação Crítica de Fátima, vol. I. Fátima: Santuário de Fátima, 1992, p. 17. 

 



O ADMINISTRADOR 

 

A aldeia de Fátima [que hoje é uma cidade] pertence ao Concelho de Ourém. Na altura das 

Aparições de Nossa Senhora, o Administrador do Concelho era Artur de Oliveira Santos, um homem 

de enorme poder político. Todo o poder administrativo, político e às vezes até o judicial estava 

concentrado nas suas mãos. Embora fosse pessoa de poucos estudos – era latoeiro de profissão – 

andava na política desde a sua juventude. Católico pelo Baptismo, tinha abandonado a Igreja e, com 

apenas vinte e seis anos de idade, inscrevera-se na Loja Maçónica de Leiria. Mais tarde ele haveria 

de fundar uma Loja em Vila Nova de Ourém, da qual era Presidente. O que lhe aumentava ainda 

mais o poder era o jornal local que ele publicava, e com o qual se propunha minar a fé do povo 

quanto à Igreja e aos padres. Quando tomou conhecimento das Aparições de Fátima, deu-se conta 

dos efeitos que elas poderiam produzir no povo. Compreendeu também que, se ele deixasse que a 

Igreja ressuscitasse para uma nova vida no seu Concelho, seria posto a ridículo pelos seus amigos e 

irmãos da Maçonaria. Confiava no espírito medroso do povo e no seu imenso poder para destruir, 

desde o inicio, esta nova mania religiosa. Embora não houvesse em todo o Concelho quem não 

receasse apresentar-se perante este Administrador todo poderoso, não obstante havia alguém que, 

quando o bem dos filhos e o bem da Igreja se vissem ameaçados, não tinha medo de nada. 

Enfrentaria corajosamente qualquer um, em prol da verdade e da justiça. Esse homem era o pai da 

Jacinta e do Francisco. “O meu Compadre António tinha recebido a mesma ordem que eu, de se 

apresentar com a Lúcia na Câmara de Vila Nova de Ourém no dia 11 de Agosto, ao meio-dia em 

ponto.” – contou o Ti Marto – “Pai e filha, logo de manhã, me apareceram lá em casa. Terminado o 

meu pequeno almoço, a Lúcia entra a perguntar-me: ‘-A Jacinta e o Francisco não vão?’” “-Que vão 

lá fazer umas crianças daquela idade?” – respondeu o Ti Marto – “Não! Vou eu e respondo por elas.” 

A Lúcia correu ao quarto da Jacinta, para contar à prima a ordem que tinham recebido e como temia 

que a matassem. “-Se eles te matarem, diz-lhes que eu mais o Francisco somos como tu, e também 

queremos morrer!” – exclamou a Jacinta. A Lúcia e o pai foram indo na frente e não esperaram pelo 

Ti Marto. O Senhor António dos Santos ia muito depressa, não querendo arriscar-se a chegar 

atrasado e assim fazer zangar o Administrador. A Lúcia ia montada numa burrica, e durante a viagem 

ia pensando como o pai dela era diferente, comparado com o Ti Marto e os seus outros tios. “Eles 

expõem-se ao perigo para defenderem os filhos, mas os meus pais entregam- -me com a maior 

indiferença; e eles que me façam o que quiserem. -Mas paciência!” – consolava-se a Lúcia a si 

própria – “Espero ter de sofrer mais por Vosso amor, Meu Deus, e é pela conversão dos pecadores!” 

O Ti Marto foi à Câmara sozinho. Quando lá chegou, encontrou a Lúcia e o pai à espera no largo em 

frente do edifício. “-Então, já está tudo averiguado?” –perguntou ele, a pensar que já tinham 

terminado a sua audiência com o Administrador. “-Não. Estava a porta fechada e não estava lá 

ninguém.” Ainda passou algum tempo até perceberem que se tinham enganado no edifício. 

Finalmente, lá chegaram à presença do Administrador. “-Então o pequeno?” – gritou ele logo ao Ti 

Marto.  



“-Qual pequeno?” – disse-lhe o Ti Marto, que continua a contar-nos o que aconteceu – “Ele não 

sabia que as crianças eram três e, como me mandou levar uma, fiz eu de conta que não sabia qual é 

que ele queria. ‘-Demais a mais, Sr. Administrador – acrescentei eu – são três léguas daqui à nossa 

terra, e os pequenos a pé não aguentam o caminho e não se seguram na burra, porque não estão 

habituados (a Lúcia caiu três vezes dela abaixo durante a viagem) E ainda tinha vontade de lhe dizer 

mais: ‘-Duas crianças daquele tamanho no tribunal!...’ “E vai ele zangou-se e passou-me ali uma boa 

reprimenda. Mas lá me aguentei. Começou então a interrogar a Lúcia, tentando arrancar-lhe o 

Segredo. Mas ela nesse ponto, como sempre, nem uma palavra. A certa altura, virou-se para o pai 

dela: ‘-Vocês, lá na Fátima, acreditam nessas coisas?’” “-Não senhor. Tudo isso são histórias de 

mulheres.” E depois o Administrador voltou- -se para mim, para ver o que eu diria. “-Aqui estou ao 

seu dispor. E os meus filhos dizem as mesmas coisas que eu!” E ele, assim escarninho: “- Acha 

então que é verdade?” “-Sim senhor, acredito no que eles dizem.” Todos se riram à minha custa. 

Mas eu não me incomodei nada. E então o Administrador mandou embora a Lúcia, ameaçando-a ao 

mesmo tempo que lhe havia de apanhar o segredo, nem que tivesse de a mandar matar. Assim 

terminou a entrevista e partiram para casa. Pensava o Ti Marto que tinha acabado aquele assunto 

com o Administrador. Mas não era tão fácil como isso. O Administrador apenas tinha começado a 

execução dos seus planos. Estava a chegar a data da próxima Aparição e este Funcionário todo-

poderoso resolveu impedi-la a todo o custo. “Na manhã do dia 13 de Agosto – recordou o Ti Marto – 

mal eu tinha dado as primeiras enxadadas numa terra minha quando me foram chamar que fosse a 

casa. Ao entrar, vi que estava lá muita gente de fora, mas isso já não havia que estranhar. O que 

estranhei foi, ao ir à cozinha, ver a minha mulher ali sentada e assim a modo sucumbida. Não me 

disse uma palavra, mas fez-me assim um gesto a indicar-me que fosse para a casa de fora. E eu 

respondi-lhe até em voz alta: ‘-Tanta pressa! Já lá vou!’ E ela sempre a acenar- -me. Ainda secando 

as mãos, entrei na sala e dou com os olhos no Administrador. ‘Então por cá, Sr. Administrador?’ – 

disse eu. ‘-É verdade, também lá quero ir ao milagre.’ ‘Dizia-me o coração que alguma coisa estava 

mal.’ ‘-Pois vamos lá todos. – continuou ele – Levo os pequenos comigo no carro. Ver para crer, 

como São Tomé!’ – Mas ele estava nervoso. Olhava para todos os lados e dizia: ‘-Então os 

pequenos não aparecem? Está-se a fazer horas. É melhor mandarem-nos chamar!’ “‘-Não é preciso 

que ninguém os chame. Eles lá sabem quando hão-de trazer o gado e aprontarem-se para ir.’ Nisto 

chegaram todos os três quase logo, e o Administrador começou a insistir com eles para irem no 

carro. Os pequenos bem diziam que não era preciso. Mas ele repetiu: “‘-É melhor, que assim 

chegamos num instante e ninguém os incomoda pelo caminho.’ “‘-Pois então vão andando para 

Fátima – rendeu-se ele – e parem na casa do Sr. Prior, que quero lá fazer-lhes umas perguntas.’ Mal 

chegámos à varanda da casa do Sr. Prior, o Administrador gritou: ‘-Venha a primeira!’ “E eu logo: ‘-A 

primeira? Qual?’ Eu estava assim aflito, pressentindo uma coisa qualquer que afinal saiu certo. E ele 

continuou com arrogância: “‘-A Lúcia!’ “‘-Vai lá, Lúcia!” – disse eu. – o Ti Marto recordaria esse dia 

com precisão.  



O Pároco estava à espera deles no seu escritório. Tinha mudado de ideia quanto às Aparições. 

Agora não as considerava obra do demónio, mas sim puras invenções. Chamou a Lúcia para a 

interrogar, de modo a garantir, perante o Administrador, que ele não tinha nenhuma responsabilidade 

nos acontecimentos. “-Quem é que te ensinou a dizer aquelas coisas que andas por aí a dizer?” “-

Aquela Senhora que eu vi na Cova da Iria.” “-Quem anda a espalhar tais mentiras, que fazem tão 

mal, como a mentira que vocês disseram, será julgado, e irá para o Inferno se não for verdade; de 

mais a mais que muita gente anda enganada por vocês.” “-Se quem mente vai para o Inferno, – 

respondeu a menina – então eu não vou para o Inferno, porque não minto; eu digo só o que vi e o 

que a Senhora me disse. E quanto ao povo que lá vai, só vai porque quer; nós não chamamos 

ninguém.” “-É verdade que aquela Senhora vos confiou um segredo?” “-Sim, mas não o posso dizer. 

Que, se V. Rev.ª quer sabê-lo, eu peço à Senhora, e se Ela me der autorização, digo-lho.” O 

Administrador interrompeu o diálogo, porque os seus planos se estragariam se se permitisse à Lúcia 

voltar à Cova da Iria para pedir autorização de comunicar o segredo ao Pároco: “-Isto são coisas 

sobrenaturais. Vamos adiante.” – rematou com firmeza. “Era um embuste total, uma maldade 

completa da parte do Administrador.” – continuou Ti Marto – “Aquilo foi só para armar ao efeito; 

porque quando chegou a vez de chamar os meus para ser interrogados, declarou: ‘Não é preciso 

mais nada. Podem-se ir embora tranquilamente; ou antes, vamos todos porque se faz tarde.’ “Os 

pequenos começaram a descer e o carro, sem eu dar conta, tinha mesmo vindo encostar ao fim da 

escada.” – conta o senhor Marto – “Ora aquilo estava mesmo a jeito, e o Administrador, num 

instante, conseguiu que eles entrassem para dentro do carro. O Francisco pôs-se à frente e as duas 

cachopas atrás. Estava aquilo tão jeitoso que era uma beleza! O cavalo partiu num trote em direção 

à Cova da Iria. Eu aliviei-me um tanto. Mas ao acolher-se na estrada fez uma reviravolta, e foi 

chicote por cima do cavalo, que partiu como um raio. Estava muito bem estudada e muito bem 

executada! Nada podia fazer-se agora.” No carro, a Lúcia foi a primeira a falar, embora timidamente: 

“-Não é para este lado a Cova da Iria...” Então o Administrador procurou tranquilizar as crianças, 

dizendolhes que iriam primeiro a Ourém falar com o Sr. Prior de lá. No caminho houve quem, 

reconhecendo o carro do Administrador e os passageiros que levava, o tenha apedrejado. 

Rapidamente, o Administrador encobriu os pequenos com uma manta. Uma vez chegado à sua 

residência, triunfante, tirou-os do carro e empurrou-os para dentro de casa, a fechá-los num quarto. 

E avisou-os: “-Só saem daí depois de revelarem o segredo!” Eles não lhe responderam nem uma só 

palavra. “-Se nos matarem – consolava a Jacinta os outros dois quando estavam sozinhos – é o 

mesmo, vamos direitinhos para o Céu.” Em vez de lhes surgir o algoz, de cutelo em punho, 

apareceu-lhes uma bondosa senhora, a esposa do Administrador, que os veio buscar para lhes 

servir um bom almoço, deixando-os em seguida a brincar com os seus filhos. Ofereceu-lhes também 

uns livros para se entreterem vendo as gravuras.  

 

 

 



O EMBUSTE 

 

Entretanto, espalhou-se o rumor por toda a aldeia de que era o demónio que apareceria desta vez 

na Cova da Iria para abrir os vulcões e engolir a todos ali reunidos. Mas, apesar dos rumores, muita 

gente se deslocou àquele lugar santo. E a Maria da Capelinha estava entre eles. É ela que atesta o 

que aconteceu, na qualidade de testemunha ocular: “Eu não tinha medo nenhum. Coisa má não é, 

porque aqui reza-se muito. Nossa Senhora me guie segundo a Divina Vontade. Se no mês de Julho 

havia muita gente, desta vez, era ainda muito mais. “Deviam ser onze horas quando aqui chegou a 

Maria dos Anjos, irmã da Lúcia, com umas velas para acender quando Nossa Senhora aparecesse. 

Em volta da azinheira rezava- -se, cantavam-se cânticos da Igreja, mas os pequenos tardavam e o 

povo começava a estar impaciente. Quando chegou alguém da Fátima a dizer que o Administrador 

tinha roubado as crianças, levantou-se um burburinho e não sei em que aquilo daria se não se 

ouvisse de repente um trovão. Alguns diziam que o trovão vinha da estrada, outros da carrasqueira; 

a mim parecia-me que vinha de muito longe… Toda a gente se quedou assustada e alguns pegaram 

a gritar que iam morrer. Mas o caso é que ninguém morreu. “Ao trovão seguiu-se o relâmpago e, 

logo depois, todos começámos a notar uma nuvenzinha muito linda, muito branquinha, muito leve, 

que pairou uns minutos sobre a carrasqueira, subindo depois para o Céu e desapareceu no ar. 

Olhando então em redor, observámos aquela coisa estranha que já doutra vez tínhamos visto e que 

também havíamos de ver nos meses seguintes. A cara das pessoas brilhava com todas as cores do 

arco-íris: rosa, vermelho, azul... As árvores pareciam não ter ramos e folhas, mas só flores; pareciam 

todas carregadinhas de flores; cada folha parecia uma flor. O chão era todo aos quadradinhos, um 

de cada cor diferente, os fatos também eram da cor do arco íris. As duas lâmpadas presas ao arco 

pareciam de oiro. “Logo que os sinais desapareceram, o povo parecia ir-se dando conta de que 

Nossa Senhora tinha vindo, mas não encontrando os pequenos, voltou para o Céu. Pensaram que 

Nossa Senhora devia ter ficado desconsolada e por isso ficaram extremamente irritados. A 

indignação crescia-lhes nos corações. Puseram-se a caminho de Fátima, gritando contra o 

Administrador, contra o Sr. Prior, contra todos os que se pensava que tinham parte na prisão dos 

pequenos.” Tinha corrido tudo tão bem, mas aquele sentimento de frustração por não estarem 

presentes os Pastorinhos durante a Aparição provocou a revolta do povo, que gritava: “Vamos a Vila 

Nova de Ourém protestar! Vamos alagar aquilo tudo! Vamos ter com o Prior, porque ele também é 

culpado! Vamos ajustar contas com o Regedor!” Entretanto, o Ti Marto tinha ido para a Cova da Iria; 

e quando esta gritaria do povo aumentou cada vez mais, ele, embora também pensasse que tanto o 

Pároco como o Administrador eram culpados, sentia-se movido a interpor-se contra o tumulto. “-

Sossegai, rapazes! Não se faça mal a ninguém!” – gritou ele com todas as suas forças. “Quem 

merece o castigo receberá. Tudo isto é pelo poder do Alto!” Na verdade, o poder do Alto também 

interveio para conservar para a Mãe de Deus o nome de Fátima belo e sem mancha pelos séculos 

fora, como testemunha a carta que o Pároco escreveu aos jornais logo no dia seguinte e foi 

publicada alguns dias depois. “O rumor que fui cúmplice no brusco arrebatamento das criancinhas – 



venho recusar tão injusta como insidiosa calúnia… O Administrador não me confiou o segredo das 

suas intenções… “E se foi providencial que fosse a autoridade a levar furtivamente e sem ocasião de 

resistência as criancinhas, não foi menos providencial terem-se acalmado os ânimos excitados pelo 

diabólico boato – aliás, teria esta freguesia hoje a lamentar a morte do seu Pároco, como cúmplice. 

Mas ainda desta vez a cilada do demónio não logrou ferir de morte, devido certamente à Virgem 

Mãe… “A autoridade quis que elas lhe descobrissem um Segredo que a ninguém haviam revelado… 

Não foram necessárias as crianças, dizem milhares de testemunhas, para que a Rainha dos Anjos 

revelasse o Seu poder. Vão elas mesmo atestar os factos extraordinários e os fenómenos de que 

deram fé e que mais arreigaram a sua crença… A Virgem Mãe não precisa da presença do Pároco 

para mostrar a Sua bondade; Eis o verdadeiro motivo da minha ausência e aparente indiferença em 

tão sublime e maravilhoso assunto…”  

 

A PROVAÇÃO 

 

Os Pastorinhos passaram a noite do dia 13 em solidão e oração, pedindo a Nossa Senhora que lhes 

concedesse a fortaleza de Lhe serem sempre fiéis. Quando amanheceu, levaram- -nos para a 

Câmara, onde foram submetidos a um interrogatório implacável. A primeira inquiridora foi uma 

velhota que fez as mais altas diligências para apanhar o segredo. Depois o Administrador tentou 

suborná-los, mas nem as reluzentes moedas de oiro, nem todo o género de promessas e ameaças 

de castigo conseguiram que os Pastorinhos se rendessem. Continuaram com este tratamento a 

manhã inteira, interrompendo apenas para almoçar. Foram submetidos ao mesmo interrogatório 

opressivo e desumano toda a tarde também. Finalmente, o Administrador disse que ficariam presos 

na cadeia e depois seriam lançados num caldeirão de azeite a ferver. Quando chegaram à prisão, as 

lágrimas eram mais abundantes nos olhos da pobre Jacintinha. A Lúcia e o Francisco tentaram 

consolá-la. “-Porque choras, Jacinta?” – perguntava a Lúcia. “-Porque vamos morrer sem tornar a 

ver os nossos pais. Nem os teus, nem os meus nos vieram ver. Nunca mais se importaram de nós! 

Eu queria ver sequer a minha mãe!” “-Não chores, Jacinta – era o Francisco a acarinhar a sua 

irmãzinha – oferecemos este sacrifício pela conversão dos pecadores.” E os três, erguendo as 

mãozitas, repetiam mais uma vez: “-Ó meu Jesus, tudo isto é por Vosso amor e pela conversão dos 

pecadores!” E a Jacinta, sem esquecer nenhuma das intenções recomendadas pela Virgem 

Santíssima, acrescentava: “-E também pelo Santo Padre e em reparação das ofensas cometidas 

contra o Imaculado Coração de Maria.” Havia naquela altura muitos homens presos na mesma 

cadeia e não haveria ali coração, por mais empedernido, que a cena das três crianças não 

conseguisse abrandar. Todos os presos as rodearam e, condoídos, era a ver cada um deles quem 

poderia consolálas ou demovê-las do seu propósito de guardarem o segredo. “-Mas vocês, digam lá 

ao Senhor Administrador esse segredo. Que lhes importa?” “-Isso não! – disse a Jacinta – antes 

queremos morrer!” Os Pastorinhos não pareciam sentir-se nada incomodados por estar na cadeia. 

Mas a Jacinta, que tinha só 7 anos, não se conformava com a ideia de morrer sem tornar a ver a 



mãe. Para a distrair, os presos começaram a cantar e a dançar com a música dum harmónio. 

Tentaram fazer com que os Pastorinhos dançassem também, e um homem muito alto levantou a 

Jacinta nos braços dançando com ela ao colo. Mas ela lembrou-se de Nossa Senhora; o baile não 

era a preparação própria para o Céu. Então a Jacinta disse ao preso que a pusesse no chão, tirou a 

medalha do pescoço e pediu ao preso que lha pendurasse num prego que havia na parede. Ajoelhou 

com o Francisco e a Lúcia e começaram a rezar o Terço. Embaraçados e envergonhados, os presos 

também se ajoelharam. Como um homem conservasse a cabeça coberta, o Francisco levantou-se, 

foi à beira dele e disse-lhe: “Quando a gente reza não pode ter o chapéu na cabeça.” O homem 

arremessou o chapéu para o chão, mas o Francisco apanhou-o e pô-lo em cima de um banco. Em 

breve eles ouviram o barulho de passos lá fora. Entrou um guarda e ordenou às crianças: “Venham 

comigo.” Foram outra vez levados à Câmara e sujeitos a um interrogatório agonizante. A Jacinta foi 

chamada primeiro. “-O azeite está a ferver. Diz o segredo… Senão...!” A Jacinta, como Nosso 

Senhor perante os juízes, ficou calada. “-Vamos! – ordenou o inquisidor – levem-na e deitem-na no 

caldeirão!” Entrou um guarda, agarrou-a por um braço, levou-a e, girando-a bruscamente na direção 

oposta, fechou-a num quarto ao lado. Fora do escritório do Administrador, esperando a sua vez, o 

Francisco confidenciou à Lúcia: “-Se nos matarem, daqui a nada estamos no Céu. Não importa mais 

coisa nenhuma! Queira Deus que a Jacinta não tenha medo. Vou rezar uma Avé-Maria por ela.” 

Tirou o chapéu e começou a rezar. O guarda, estranhando uma tal atitude, perguntou-lhe: “-Que 

estás tu a dizer?” “-Estou a rezar uma Avé-Maria para que a Jacinta não tenha medo.” O outro 

guarda voltou, e conduziu o Francisco ao escritório do Administrador. Agarrando no pequeno, gritou: 

“-O que é o segredo?! Aquela já está frita. Agora vamos a este. Anda, deita cá para fora o segredo!” 

“-Não posso” – respondeu ele, erguendo o cândido olhar para o novo Nero. “-Sr. Administrador; não 

posso dizê-lo a ninguém.” “-Não podes? …Isso é lá contigo. Leva-o! Terá a sorte da irmã.” Foi levado 

ao quarto ao lado, onde encontrou a irmãzita sã e salva, toda sorridente. A Lúcia estava convencida 

de que os tinham matado e, pensando que seria ela a próxima a ser lançada na caldeira de azeite a 

ferver, recomendava-se à sua celeste Protetora para que não a desamparasse e lhe concedesse a 

coragem de ser fiel e valente, tal como o tinham sido o Francisco e a Jacinta. Embora a Lúcia 

revelasse ao Administrador os mesmos pormenores das visões que dissera a seus pais e ao Pároco, 

guardou para si a parte secreta. Tinha sido uma promessa solene feita a Nossa Senhora e preferiria 

morrer a quebrá-la. O Administrador ainda estava insatisfeito e quis saber o segredo. Depois da sua 

inquisição, a Lúcia foi também fechada no quarto onde os outros dois se encontravam, e ficaram os 

três muito felizes pela sua inquebrantável fidelidade a Nossa Senhora. O Administrador ainda não se 

deu por vencido. De novo o guarda surgiu na frente dos pequenos e lhes disse que não tardaria 

muito a serem lançados todos duma vez ao caldeirão fervente. A ideia de lhes ser permitido morrer 

juntos por Nossa Senhora pô-los cada vez mais alegres. O Administrador finalmente admitiu, depois 

de outros interrogatórios inconcludentes, que não podia conseguir nada; e, receando o que talvez 

fizesse o povo enfurecido, levou ele próprio os Pastorinhos no seu carro para Fátima, sem saber que 

na Igreja se celebrava esse dia a Festa da Assunção.  



 

O SEGREDO 

 

Quando o povo saiu da Igreja depois de assistir à Missa do Dia Santo, reuniu-se no adro. O único 

tema de todas as conversas era o que teria acontecido aos Pastorinhos. Quando saiu o Ti Marto, 

todos lhe perguntaram: “Onde estão os pequenos?” “-Não sei nada deles! – respondeu ele – Talvez 

os levassem para Santarém, a capital do Distrito. No mesmo dia em que me abalaram com eles, foi 

lá o meu enteado António com outros rapazes e disseram que os viram a brincar na varanda do Sr. 

Administrador. Foram as últimas notícias que ouvi.” Mal terminara estas palavras, quando alguém 

gritou: “-Ó Ti Marto, olhe que as crianças estão ali na varanda do Sr. Prior!” O Ti Marto lembra-se 

bem dos seus sentimentos: “Não sei em quanto me pus lá em cima e me agarrei à minha Jacinta. Eu 

não podia falar. As lágrimas caíam-me pela cara abaixo que até a carita da pequena ficou toda 

molhada. O Francisco e a Lúcia correram a abraçar-me, dizendo: ‘-Meu pai, meu tio, deite-me a sua 

bênção!’ (como é costume em Portugal, quando os filhos voltam para casa depois de uma ausência). 

“Foi então que se aproximou um funcionário, o homem que andava ao serviço do Administrador. 

Tremia como varas verdes! Nunca vi uma pessoa tremer assim. ‘-Aqui lhe entrego os seus 

pequenos.’ – disse ele. Deus deu-me então uma força para me conter e eu disse apenas: ‘-Isto podia 

dar um mau resultado, mas não deu. Queriam que eles dissessem o contrário, mas não foram 

capazes de os convencer; e ainda que os convencessem, eu havia de afirmar sempre que era 

verdade.’” A gente fez uma grande barulhada no adro; mãos no ar, paus levantados, era uma 

trapalhada que ninguém se entendia. O Sr. Prior saiu imediatamente da Igreja e dirigiu-se para a sua 

casa. Julgando que era o Ti Marto a fazer o motim contra ele, repreendeu-o: “-Ó Sr. Manel, você 

está-me aqui a escandalizar!” “Mas eu soube-lhe responder!” – lembra-se o Ti Marto – O Pároco 

recolheu-se logo para dentro de casa. Nesse momento, o Ti Marto não podia dar-se conta do nobre 

papel que o sacerdote desempenhou naquele dia. Com a sua Jacintinha ao colo, voltou-se para o 

povo e gritou: “Eh rapazes, portem-se bem! Alguns de vós gritais contra o Sr. Prior, outros contra o 

Administrador, outros contra o Regedor. Aqui não há culpa de ninguém. A culpa é da má crença e 

tudo é permitido pelo poder do Alto!” “O Sr. Prior que ouviu isto ficou então muito contente, e disse lá 

da janela: ‘-O Sr. Manel diz muito bem! Ele diz muito bem!’ O Administrador tinha ido à taberna e 

quando voltou, vendo a multidão e o Ti Marto no balcão da casa do Prior, gritou-lhe: “-Deixe-se 

disso, Sr. Marto!” ‘-Está bem, está bem! Não há nada de mal!’ Então o Administrador foi para o 

escritório do Sr. Prior, e chamou o Ti Marto. A raiva do povo diminuíra. O generoso Pároco deixava o 

povo acreditar que tinha colaborado no sequestro dos Pastorinhos a fim de poupar o Administrador. 

As palavras prudentes dum homem de fé tiveram o poder de manter a paz entre aquela multidão. 

Era uma boa prova do poder da religião, e o Pároco não deixou passar a oportunidade de assinalar 

o facto ao Administrador: “-Sabe, Sr. Administrador, a religião também é precisa!” Enquanto o Ti 

Marto saia, o Administrador dirigiu-se a ele: “-Ó Sr. Marto, acompanheme a beber um copo de 

vinho!” “-Não é preciso, obrigado!” No entanto, como viu lá em baixo um grupo de rapazes armados 



de cacetes, ele teve receio de contender com o Administrador. Mais valia que as coisas acabassem 

em paz, e por isso pus-me ao lado do Administrador, pensando que talvez fosse sensato aceitar o 

convite. “-Fico muito obrigado” – respondeu o Administrador, a saber muito bem o que estava a 

fazer. Sentia-se confiante. “-Pode perguntar aos pequenos se eu os tratei mal.” “-Está bem, está 

bem… Não há dúvidas. O povo tem mais cuidado de fazer perguntas do que eu.” Nesse momento 

os Pastorinhos desceram também e, sem perda de tempo, encaminharam-se para a Cova da Iria. A 

gente começou a retirar-se e Ti Marto e o Administrador foram a uma taberna. Quanto ao copo de 

vinho – lembra depois o Ti Marto – “Começámos ali numas conversas brutas. Ele quis convencer-me 

de que os pequenos lhe tinham contado o Segredo. Eu respondi: ‘Está bem, está bem! Não o 

contaram ao pai nem à mãe, e contaram-no ao Sr. Administrador!’” Com isso, o assunto terminou por 

aquele momento. No entanto, é importante assinalar que o interrogatório das crianças serviu a um 

propósito que era providencial. Pelo facto de tudo ter vindo a ser assunto de registo oficial, o 

Administrador inconscientemente tornou inegável a existência de uma revelação secreta.  

 

NO DIA 19 DE AGOSTO 

 

Naquele Domingo seguinte, 19 de Agosto, depois da Missa Paroquial, os três Pastorinhos foram 

rezar o Terço à Cova da Iria como de costume, e mais tarde voltaram para Aljustrel. Uma vez que 

tinham almoçado, a Lúcia, junto com o Francisco e o João, seu irmão mais velho, partiram para uma 

fazenda que ficava perto, os Valinhos, onde o seu propósito era passar a tarde. Passou a tarde 

rapidamente, mas eram mais ou menos quatro horas da tarde quando a Lúcia começou a notar as 

alterações atmosféricas que precediam as aparições da Nossa Senhora: um súbito refrescar da 

temperatura, um desmaiar do sol e o característico relâmpago. Os Pastorinhos sentiam já o 

maravilhoso pressentimento de que experimentariam outra vez algo sobrenatural. Nossa Senhora já 

estava a chegar. E a Jacinta que não estava! Lúcia dirigiu-se então a João: “-Ó João, vai buscar a 

Jacinta depressa que vem lá Nossa Senhora!” Mas o rapaz não estava disposto a ir. Também ele 

queria ver a Mãe do Céu. “-Vai depressa – insistia a Lúcia – que eu dou-te dois vinténs, se trouxeres 

a Jacinta. Toma já um e o outro é para quando voltares.” O João tomou a moeda e correu para casa. 

Quando chegou, gritou: “-Mãe, a Lúcia manda dizer que quer lá a Jacinta.” “-Não chegam os três 

para a brincadeira? – perguntou a mãe. “-Deixe-a vir, mãe, que é lá precisa! Olhe, a Lúcia até me 

deu um vintém para eu lha levar.” Um vintém! Isso era muito dinheiro para crianças darem de prenda 

tão facilmente. “Para que é que ela quer lá a Jacinta!” O João até tremia de impaciência, e então 

desembuchou: “-É que a Lúcia já viu nos astros os sinais de que Nossa Senhora vai aparecer, e 

quer lá a Jacinta a toda a pressa! “-Pois vai lá com Deus! A Jacinta está em casa da madrinha.” Foi o 

que o João quis ouvir e partiu como um raio. Ali, sussurrou as novidades à Jacinta e, de mãos 

dadas, correram aos Valinhos onde a Virgem os esperava. Ao primeiro relâmpago seguira-se outro e 

foi nessa altura que chegaram a Jacinta e o João. Momentos depois, a luminosa Senhora aparecia-

lhes sobre uma carrasqueira, de altura um pouco superior à da Cova da Iria. A querida Mãe do Céu 



recompensava os seus três amiguinhos que Lhe tinham permanecido fiéis em circunstâncias tão 

difíceis. “-Que é que Vossemecê me quer?” – pergunta a Lúcia. “-Quero que continueis a ir à Cova 

da Iria, no dia 13, e que continueis a rezar o Terço todos os dias.” A Lúcia então comunicou a Nossa 

Senhora a sua angústia perante a incredulidade de tanta gente quanto à realidade da Sua presença. 

E pediu-Lhe que fizesse um milagre para que todos acreditassem. -Sim – respondeu a Virgem. – No 

último mês, em Outubro, farei um milagre para que todos acreditem nas minhas Aparições. Se não 

vos tivessem levado à aldeia, o milagre seria mais grandioso. Virá São José com o Menino Jesus 

para dar a paz ao mundo. Virá também Nosso Senhor para abençoar o povo. Virá ainda Nossa 

Senhora do Rosário e Nossa Senhora das Dores. Logo a Lúcia se lembra da incumbência da Sr.ª 

Maria Carreira, e perguntou: “-Que é que Vossemecê quer que se faça do dinheiro e das outras 

ofertas que o povo deixa na Cova da Iria?” “-Façam dois andores; um leva-lo tu com a Jacinta e 

outras duas meninas, vestidas de branco; o outro leva-o o Francisco com mais três meninos, 

também vestidos de roupas brancas. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do 

Rosário e o que sobrar será para ajuda duma capela que hão-de mandar construir na Cova da Iria. A 

Lúcia falou então a Nossa Senhora sobre os doentes que lhe tinham sido recomendados. “-Sim, 

alguns curarei durante o ano.” Mas, tomando um aspeto mais triste, disse-lhes que rezassem antes 

pela saúde das almas em vez da dos corpos. “-Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, 

pois vão muitas almas para o Inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas.” Em 

seguida, a Virgem Santíssima despediu-se dos seus amiguinhos e, como de costume, começou a 

elevar-se em direção ao Nascente. O João estava desconsolado. Tanto tinha querido ver Nossa 

Senhora, mas não viu nada. No entanto, ouviu algo como “um ruído de trovão semelhante ao 

disparo duma arma de fogo”, enquanto a Lúcia dizia: “Jacinta, vês? Vem aí Nossa Senhora!” – isso 

deu pouco consolo ao João. Os três Pastorinhos, na Cova da Iria, tinham visto com pena os devotos 

despirem a azinheira da folhagem sobre que tinham poisado os pés nevados da Virgem. Mas desta 

vez são eles que cortam o raminho sobre o qual roçara a túnica da nívea Senhora. O Francisco e a 

Jacinta deixaram a Lúcia e o João nos Valinhos, a guardarem o gado, e voltaram para Aljustrel, a 

contar aos pais a inesperada visita de Nossa Senhora. Levavam na mão o precioso ramo. Ao passar 

na casa da Lúcia, estava à porta a mãe e a irmã, mais algumas vizinhas. A Jacinta exclamou, toda 

alvoroçada: “-Ó tia, vimos outra vez Nossa Senhora!... nos Valinhos!” “-Ai, Jacinta! Sempre vocês me 

saíram uns mentirosos! Nem que Nossa Senhora lhes vá aparecer agora em toda a banda por onde 

vocês andam!...” “-Mas é que vimos! – insistia a Jacinta – “Olhe, tia, Nossa Senhora prantou um pé 

neste raminho e outro neste.” “-Dá-me cá! Deixa ver!” A Jacinta deu-lho e a mãe da Lúcia levou-o ao 

nariz e muito se admirou. “Mas a que cheira isto? – disse ela; e continuava a cheirar – Não é 

perfume… não é incenso… nem sabonete… cheiro a rosa também não é, nem de nada que eu 

conheça. Mas é um cheiro bom!” E toda a família queria cheirar, e todos o achavam muito agradável. 

“-Fica aqui; sempre se há-de encontrar alguém que saiba dizer a que é que cheira este ramo.” A 

partir deste momento, a mãe da Lúcia e toda a família começaram a mitigar a sua oposição às  

 



Aparições. A Jacinta então levou o ramo para casa dela, para o mostrar aos pais. O Ti Marto conta o 

incidente pelas suas próprias palavras: “Tinha ido nesse dia à tarde dar uma volta pelas minhas 

propriedades; e, ao sol posto, voltei para casa. Quando ia quase a entrar, encontrei um fulano meu 

amigo, que me disse assim: “-Ó Ti Manel! O milagre já está mais averiguado.” “‘Porque dizes isso?’” 

– perguntei eu, sem saber nada da aparição nos Valinhos nem do ramo. “‘-Pois fique sabendo que 

Nossa Senhora apareceu há um bocado nos Valinhos, aos seus filhos e à Lúcia. Pois olhe que é 

certo, Ti Manel, e sempre lhe digo que a sua Jacinta tem uma virtude qualquer. Ela não tinha ido 

com os outros, e veio um cá chamá-la e só quando ela lá chegou, é que Nossa Senhora apareceu!’ 

Eu encolhi os ombros, sem ter palavra que dissesse, mas entrei no pátio a pensar no caso. A mulher 

não estava em casa. Fui andando para a cozinha e lá me sentei. Entrou a Jacinta muito contente 

com um raminho na mão, assim dum palmo, e a dizer-me: “‘-Olhe, pai! Nossa Senhora voltou a 

aparecer outra vez à gente hoje nos Valinhos.’ E, ao mesmo tempo que ela entrou, eu senti assim 

um cheiro tão maravilhoso que eu nem sabia explicar. Estendi a mão para o ramo e disse-lhe: ‘-Que 

é que trazes aí, Jacinta?’ “‘-É o raminho onde Nossa Senhora pôs os pés.’ Cheirei-o, mas o perfume 

tinha desaparecido.” Nossa Senhora não precisava de operar um milagre para lhe demonstrar a ele 

fosse o que fosse.  

 

 

 

 

 

 

 


