
Sexta aparição de Nossa Senhora 

Local: Cova da Iria 

Data: 13 de outubro de 1917 

Pessoas presentes: 50000 a 70000 

«– Que é que Vossemecê me quer? 
– Quero dizer-te que façam aqui uma capela em Minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que 
continuem sempre a rezar o Terço todos os dias. A guerra vai acabar [ainda hoje] e os militares 
voltarão em breve para as suas casas. 
– Eu tinha muitas coisas para Lhe pedir: se curava uns doentes e se convertia uns pecadores, etc. 
– Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. 
E tomando um aspecto mais triste: 
– Não ofendam mais a Nosso Senhor que já está muito ofendido! {Se o povo se emendar, acaba a 
guerra e, se não se emendar, acaba o mundo.} 
[– Ainda me quer mais alguma coisa? 
– Já não quero mais nada.] 
E, abrindo as mãos, fê-las reflectir no Sol. E enquanto que se elevava, continuava o reflexo da sua 
própria luz a projectar no Sol. 
[...] 
Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos, ao lado do sol, S. José 
com o Menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o Menino 
pareciam abençoar o Mundo, com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco 
depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora que me dava a ideia de ser 
Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São 
José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a 
Nossa Senhora do Carmo.» 

Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 180-181 (IV Memória); 
a secção entre parênteses retos consta do interrogatório do pároco, de 16 de outubro de 1917, 
em Documentação Crítica de Fátima, vol. I. Fátima: Santuário de Fátima, 1992, p. 24, e a secção entre chavetas 
do interrogatório do Dr. Formigão, em Documentação Crítica de Fátima, vol. I, p. 142. 

 

A Sexta Aparição Durante as três Aparições anteriores, a Virgem Santíssima prometera aos 

Pastorinhos que a última vez que aparecesse, em Outubro, faria um milagre para que todos vissem 

e dessa maneira acreditassem. A Lúcia repetia-o a todos os que a vinham interrogar e a notícia 

espalhara-se como um incêndio através do país inteiro. Imagine-se, ser-se avisado com 

antecedência de que aconteceria um grande milagre, num prazo que não era de cem anos mas 

dentro de trinta dias! A expectativa e ansiedade provocadas pelo prognóstico deste magnífico sinal 

pesavam muito sobre os fiéis, especialmente sobre a família dos Pastorinhos. Os incrédulos riam-se 

da profecia e os inimigos da Igreja chamavam-lhe um grande logro, que a Igreja tentava impingir ao 

povo. Para eles, o dia 13 de Outubro seria um dia para se alegrarem porque tal logro seria 

desmascarado e a Igreja ficaria desacreditada por completo. Os Pastorinhos estavam extremamente 

entristecidos pela incredulidade de tantos, mas confiavam inteiramente na bondade de Nossa 



Senhora e por isso não estavam preocupados. As suas famílias, porém, eram atormentadas, 

sobretudo pelos muitos vizinhos que não davam crédito às Aparições. Até ameaçavam as famílias 

com severos castigos, se a promessa de um milagre resultasse falsa. “A minha família – conta a 

Maria dos Anjos, a irmã mais velha da Lúcia – estava muito preocupada com isso. Quanto mais se 

aproximava o dia 13 mais nós repetíamos à Lúcia que era bom que ela não andasse com aquelas 

teimas, que lhes ia acontecer mal a eles e a nós; que íamos todos sofrer por causa das coisas que 

eles tinham inventado. O pai reprendia-a frequentemente, mas nunca lhe bateu. Era a mãe que a 

castigava mais. Dizia-se que iam lá deitar bombas na Cova da Iria, para meter medo a todos os que 

lá quisessem ir. ‘-Se a coisa fosse connosco – diziam-nos alguns – nós fechávamo-las num quarto 

até que se desdissessem.’ Nós tínhamos muito medo. Sem ser na frente da Lúcia dizíamos: ‘-O que 

será de nós todos?!’ Houve quem viesse aconselhar a mãe a que se levasse a Lúcia daqui para fora, 

para um sítio onde ninguém desse com ela. A gente ficava sem saber o que havia de fazer. “A mãe 

queria fazer o que fosse certo, mas não compreendia aquilo. ‘-Se é Nossa Senhora que ali aparece 

– lamentava a mãe – bem podia já ter feito um milagre. Podia ter feito romper uma nascente… ou 

qualquer coisa assim. Ai, em que isto vai dar?!’ Mas os Pastorinhos não tinham receio. Uma vez fui 

ter com eles ao poço e disse-lhes:‘-Então vocês não estão resolvidos a dizer que não viram nada na 

Cova da Iria? Já andam aí a dizer que deitam bombas para destruir as nossas casas. É melhor 

vocês dizerem só a mim e eu vou dizê-lo ao Sr. Prior, e o Sr. Prior avisa do altar abaixo. Querem que 

eu vá? Querem?’ A Lúcia, de testa franzida, calava-se; e então a Jacinta, entre lágrimas e com a sua 

vozinha meiga, respondeu-me: ‘-Pois sim, mas a gente viu!’” Era tão grande o terror que a mãe da 

Lúcia sentia ao pensar no iminente desastre que, na véspera do dia 13, mal luzia o dia, saltou da 

cama, foi acordar a Lúcia e pediu-lhe por tudo que se fosse confessar. “Dizem que havemos de 

morrer amanhã na Cova da Iria. Se a Senhora não faz o milagre, o povo mata-nos.” Mas a Lúcia 

respondeu com placidez: “-Se a mãe quer confessar-se, eu vou também. Não tenho medo. Tenho a 

certeza absoluta que a Senhora há-de fazer amanhã tudo o que prometeu.” E não se falou mais em 

confissão. Em casa do Francisco e da Jacinta havia a maior paz. Não havia nada que fizesse abalar 

a Fé do Ti Marto. “Poucos dias antes do dia 13 de Outubro – conta-nos ele – apareceu aqui o Sr. 

Padre Poças, prior de Porto de Mós, com um seu paroquiano. Vinha para ver se conseguia que os 

pequenos se desdissessem. Eles tinham interrogado o Francisco, mas sem resultado nenhum. 

Queriam também falar com a Lúcia e com a Jacinta, mas as duas cachopas andavam lá por Boleiros 

a buscar cal com uma jumentica. Apesar de eu lhes dizer que as pequenas cá viriam ter, lá foram em 

procura delas, mais o João.” Ele ia forçar as crianças a repudiarem a sua história; senão, teria de 

tomar uma atitude drástica. “-Ouve lá, pequena – disse o sacerdote à Lúcia – agora vais-me dizer 

que tudo aquilo são histórias e bruxaria. Se tu não o dizes, digo-o eu e mando-o dizer por toda a 

parte e, é claro, vocês também não escapam.” A Lúcia não respondeu palavra, mas o Ti Marto não 

podia conter-se que não dissesse: “-Pois o melhor é mandar já telegrafar para toda a parte.” “-Pois 

isso mesmo é que se devia fazer! Assim ninguém vinha cá no dia 13 e acabava-se tudo.” – disse o 

sacerdote triunfante. O outro homem que vinha com o Padre, declarou: “-Isto aqui não é outra coisa 



senão bruxedo.” O Ti Marto ficou encolerizado e a Jacinta, que não gostava de ver ninguém 

zangado, desapareceu. O pai voltou-se para o Padre e disse-lhe: “-Se assim é, deixem os pequenos 

descansados. Ninguém impede os senhores de fazerem o que entenderem!” O Ti Marto foi para 

casa com a Lúcia e o João, seguidos pelo sacerdote e o seu paroquiano. Já lá estava a Jacinta na 

soleira da porta, penteando o cabelo duma cachopita. “-Ouve lá, Jacinta, – disse então o Padre – tu 

não quiseste dizer nada? Mas a Lúcia contou-nos tudo. E é tudo mentira.” “-A Lúcia não contou 

nada!” – respondeu com firmeza a pequenita. Mas ele teimava e a Jacinta ainda mais: Todos 

estavam pasmados com a firmeza da pequena; até o Ti Marto julgou que eles se convenciam das 

Aparições. A certa altura, o tal fulano puxou de um tostão da algibeira para entregar à Jacinta. O Ti 

Marto segurou-lhe o braço e disse-lhe: “-Alto! Isso não se faz!” “-Pelo menos, ao seu filho João 

posso dar alguma coisa?” “-Não é preciso, mas, se quer, a esse pode dar!” Quando eles iam a sair, o 

Padre voltou-se para o Sr. Marto e disse-lhe: “-Sim, senhor, tem desempenhado bem o seu papel!” “-

Bem ou mal, não sei; cá nesta casa usa-se assim. Não conseguiram que os pequenos se 

desdissessem; mas, ainda que o conseguissem, eu ficava na minha de que eles falavam verdade!” 

O Sr. Marto era um bom pai, sempre leal a seus filhos, assim como eles lhe eram leais a ele, porque 

todos sem reservas acreditavam em Deus e na Virgem Maria, Sua Mãe Santíssima. Na manhã do 

dia 13 de Outubro de 1917, continuava a haver em Fátima um injustificado terror. A chuva caía 

torrencialmente, num triste inicio para o dia glorioso prometido por Nossa Senhora e afiançado pelos 

Pastorinhos. No entanto, a chuva não desanimou a Fé viva com que milhares de peregrinos de 

todas as províncias de Portugal se encaminhavam para a ditosa terra, para presenciarem o milagre 

prometido. Mesmo os diários, até essa altura tão hostis aos acontecimentos de Fátima, enviaram 

jornalistas para o local; e como, nos dias seguintes, publicaram extensos artigos sobre os 

extraordinários eventos, aproveitá-los-emos aqui, citando as narrativas jornalísticas que descrevem 

a autêntica história do acontecimento. “Despovoaram-se os lugares, as aldeias, as cidades 

próximas,” – dizia o jornalista de O Dia, um diário de Lisboa. “Pelas estradas, já nas vésperas, 

seguiam grupos de romeiros a caminho de Fátima. Vieram a pé, os coturnos de lã nas pernas 

musculosas, saias de agasalho sobre as costas, à cabeça o saco com o farnel, no passo miúdo e 

meneado que lhes fazia voltar a rodaria das saias e agitar os lenços alaranjados onde assentavam 

os chapéus pretos. “Operários da Marinha [Grande], lavradores de Monte Real, das Cortes, dos 

Marrazes, serranas de longe – das serras do Soubio, de Minde, do Louriçal, gente de toda a parte 

onde chegara a voz do Milagre, deixavam as casas e os campos e vinham por ali fora a cavalo, de 

carro ou a pé percorrendo as estradas, atravessando montes e pinhais, de longada pelos caminhos 

que durante dois dias se animaram do rodar dos carros, do chouto dos jumentos, do vozear dos 

grupos dos romeiros. “O Outono avermelhava as vinhas vindimadas. O vento do Nordeste, frio e 

cortante, anunciando o Inverno, fazia tremer os choupos transparentes das bordas dos rios. “Nos 

areais giravam as velas brancas dos moinhos. Nos pinhais curvavam-se ao vento os cimos verdes 

dos pinheiros. As nuvens iam cobrindo o céu. Amontoava-se o nevoeiro em blocos leves e macios. O 

mar, na vastidão da praia da Vieira, espumava, bramia, enrolava-se em ondas altas e pelos campos 



ia-se ouvindo, num clamor sinistro, a sua voz! “Toda a noite e toda a madrugada choveu uma chuva 

miudinha persistente, que encharcava os campos, que entristecia a terra, que ia trespassando até 

aos ossos, de uma humidade fria, as mulheres, as crianças, os homens e os animais que percorriam 

as estradas lamacentas no seu caminho apressado para a serra do Milagre. A chuva caía, caía, 

macia e teimosa. As saias de estamenha e riscadilho pingavam, pesavam como chumbo nas fitas 

das cinturas. Os barretes e os chapéus largos escorriam água sobre as jaquetas novas dos fatos de 

ver a Deus. Os pés descalços das mulheres, as botas ferradas dos homens, chapinhavam nas 

poças largas do lodaçal das estradas. Mas a chuva parecia que não molhava, parecia que se não 

sentia a chuva. “Caminhavam sempre, subindo a serra iluminados de Fé, na ânsia do milagre que 

Nossa Senhora prometera, no dia 13, pela uma hora, a hora do sol, às almas simples e puras de três 

crianças que apascentavam gados!” Mas, na realidade, em Fátima essa era a hora do meio-dia, 

porque o sol nesse momento estava no seu zénite. “Aproximava-se um murmúrio que vinha 

descendo do monte. Murmúrio que parecia a voz longínqua do mar, que se tinha calado no silêncio 

dos campos. Eram cânticos que se definiam, entoados por milhares de bocas. No planalto da serra, 

cobrindo o monte, enchendo um vale, via-se uma e milhares de almas em prece!” O Século, outro 

diário de Lisboa, publicou um artigo extenso sobre os acontecimentos do dia. O seu jornalista 

escolheu como ponto de observação a estrada entre Chão de Maçãs e Vila Nova de Ourém. “Pelo 

caminho topavam-se os primeiros ranchos que seguem em direção ao local santo, distante mais de 

vinte quilómetros bem medidos. Homens e mulheres vão quase todos descalços – elas, com 

saquitéis à cabeça sobrepujados pelas sapatorras; eles, abordoando- -se a grossos varapaus e 

cautelosamente munidos também de guarda-chuva. Dir-se-iam, em geral, alheados do que se passa 

à sua volta, num desinteresse grande da paisagem e dos outros viandantes, como que imersos em 

sonho, rezando numa triste melopeia o Terço. Uma mulher rompe a primeira parte da Ave-Maria, a 

saudação; os companheiros, em coro, continuam com a segunda parte, a súplica. Num passo certo 

e cadenciado, pisam a estrada poeirenta, entre pinhais e olivedos, para chegarem antes da noite ao 

sítio da Aparição, onde, sob o relento e a luz fria das estrelas, projetam dormir, guardando os 

primeiros lugares junto da azinheira bendita – para no dia de hoje verem melhor. “À entrada da vila, 

mulheres do povo a quem o meio já injetou o vírus do ateísmo comentam, em tom de troça, o caso 

do dia: ‘-Então vais, amanhã, ver a santa?’ – pergunta uma. ‘-Eu não. Se ela cá viesse!’ E riem-se 

com gosto, enquanto os devotos prosseguem indiferentes a tudo o que não seja o objetivo da sua 

romagem. Durante a noite, reúnem- -se na praça da vila os mais variados veículos, conduzindo 

crentes e curiosos sem que faltem velhas damas vestidas de escuro, vergadas já ao peso dos anos, 

mas faiscando- -lhes nos olhos o lume ardente da Fé que as animou ao ato corajoso em 

abandonarem por um dia o inseparável cantinho da casa. “Ao romper da alva, novos ranchos 

surgem intrépidos e atravessam, sem pararem um instante, o povoado, cujo silêncio quebram com a 

harmonia dos cânticos religiosos que entoam vozes femininas, muito afinadas, num violento 

contraste com a rudeza dos tipos. “O sol nasce, mas o cariz do céu ameaça tormenta. Nuvens 

negras acastelam-se precisamente para as bandas de Fátima. Nada, todavia, detém os que, por 



todos os caminhos e servindo-se de todos os meios de locomoção, para lá confluem. Os automóveis 

luxuosos deslizam vertiginosamente, a buzinar; os carros de bois arrastam-se devagar a um lado da 

estrada; as galeras, as vitórias, as caleches fechadas, as carroças nas quais se improvisaram 

assentos, vão ajoujados a mais não poderem. “Quase todos levam, com os farnéis mais ou menos 

modestos para as bocas cristãs, a ração de folhelho para os irracionais a que o ‘poverello’ de Assis 

chamava nossos irmãos e que cumprem valorosamente a sua tarefa. Tilinta uma ou outra guizeira, 

vê-se uma carrocinha adornada de buxo; mas o ar festivo é discreto, as maneiras são compostas, a 

ordem absoluta. Burrinhos choutam à margem da estrada e os ciclistas, numerosíssimos, fazem 

prodígios para não esbarrar de encontro aos carros. “Pelas 10 horas da manhã, o céu tolda-se 

totalmente e não tardou que entrasse a chover a bom chover. As cordas de água, batidas por um 

vento agreste, fustigam os rostos, encharcando o macadame e repassando até aos ossos os 

caminhantes. Se alguns se abrigam sob a copa das árvores, junto dos muros das quintas ou nas 

distanciadas casas que se debruçam ao longo do caminho, outros continuam a marcha com uma 

resistência impressionante. “O local da charneca de Fátima onde se disse que a Virgem apareceu 

aos Pastorinhos do lugarejo de Aljustrel é dominado numa enorme extensão pela estrada que corre 

para Leiria, e ao longo da qual se postaram os veículos que lá conduziram os peregrinos e os 

mirones. Mas o grosso dos romeiros, milhares de criaturas que foram de muitas léguas em redor e a 

que se juntaram fiéis idos de várias províncias, congregaram-se em torno da pequena azinheira que, 

no dizer dos Pastorinhos, a Visão escolhera para seu pedestal e que podia considerar-se como o 

centro de um amplo círculo em cujo rebordo outros espectadores e outros devotos se acomodam.” 

Alguns estimavam que a multidão na Cova da Iria esse dia devia de ser pelo menos de setenta mil 

pessoas. Um Professor da Universidade de Coimbra, o Dr. Almeida Garrett, depois de a considerar 

com cuidado, fala-nos na sua relação de mais de cem mil. “No dia 12 – conta-nos a Sr.ª Maria da 

Capelinha – havia muita gente e faziam um barulho que até se ouvia lá em cima, no nosso lugar. 

Passaram todos a noite ao ar livre, porque não havia cá telha nenhuma. Ainda o sol não tinha 

rompido, já se rezava, chorava e cantava. Também eu vim para aqui muito cedo e consegui chegar à 

azinheirinha que já não tinha senão um cepo e que eu na véspera tinha enfeitado de flores e fitas de 

seda.” Em casa da Lúcia havia grande comoção. A Sr.ª Maria Rosa, enternecida como nunca antes 

acontecera, supunha que para a filha aquele seria o último dia da sua vida. Com as lágrimas a 

correrem-lhe pelas faces, contemplava a pequena que, afagando-lhe o rosto, procurava animá-la. “-

Não tenha medo, mãezinha – dizia a Lúcia – porque nada de mal nos acontecerá, decerto! Nossa 

Senhora há-de fazer o que prometeu!” E a Lúcia dispunha-se a sair. A Sr.ª Maria Rosa decidiu-se a 

acompanhá-la. “-Se a minha filha vai morrer, eu quero morrer ao seu lado!” E com o pai lá foi levar a 

pequena a casa dos tios. A casa transbordava de gente; centenas de pessoas estavam também do 

lado de fora, à espera dos Pastorinhos. “Os curiosos e os devotos enchiam-nos a casa a mais não 

poder ser” – recordava o Ti Marto. “Fora, chovia muito. Aquilo estava mesmo um barreiro; era tudo 

um lamaçal. A minha mulher afligia-se com aquilo tudo. Era gente por cima das arcas, era gente por 

cima das camas, a sujarem tudo. “Deixa lá, mulher!’ – tranquilizei-a eu – ‘Em estando a casa cheia, 



não leva mais ninguém!’ Quando eram horas, dispunha-me eu a sair atrás dos pequenos, quando 

um meu vizinho me tomou para uma banda e me disse baixinho: “-Ó Ti Marto, é melhor não ir… 

Porque poderia calhar ser maltratado. Os pequenos, eles não. São crianças, ninguém lhes vai fazer 

mal. Mas você é que está em risco de ser enxovalhado!’ ‘-Pois eu vou na boa Fé’ – respondi-lhe eu – 

‘Não tenho medo nenhum. Pelo bom andamento das coisas não tenho receio.’ A minha Olímpia, sim, 

essa tinha muito medo: estava sempre com confusões. Recomendava-se a Nossa Senhora. 

Futurava aquilo doutra maneira, porque os Padres e mais gente futuravam aquilo mau. “Os 

pequenos também estavam sossegados da sua vida. A Jacinta e mais o Francisco não tinham 

perturbação nenhuma. ‘-Olha – dizia a Jacinta – se nos fizerem mal vamos para o Céu, mas os que 

nos fizerem mal, coitadinhos deles! Vão para o Inferno!’ “Uma senhora do Pombalinho, que até era a 

Baronesa de Almeirim, trouxe dois vestidos para as pequenas e ela mesmo lhos vestiu; um vestido 

azul para a Lúcia, e um branco para a Jacinta; sobre a cabeça pôs-lhes umas coroazinhas de flores 

de pano que até pareciam uns anjinhos. Abalámos de casa que chovia se Deus a dava. O caminho 

era uma lama pegada. Mas tudo isso não impedia que houvesse mulheres, e até senhoras, que se 

ajoelhavam diante dos Três Pastorinhos. ‘-Deixem-se lá dessas coisas, mulheres!’ – dizia eu. Aquela 

gente acreditava que os cachopos tivessem um poder que só os Santos têm. “Ao cabo de muitos 

trabalhos e muitas intervenções, lá chegámos à Cova da Iria. O povo era tão cerrado que não se 

podia furar. Foi então que um chofer levantou a minha Jacinta nos braços e, aos empurrões, abriu 

caminho até às varas que tinham as lanterninhas, gritando: ‘-Deixem passar os meninos que viram 

Nossa Senhora!’ “Eu meti-me atrás deles; e a Jacinta, aflita por me ver no meio de tanta gente, pôs-

se a gritar: ‘-Não me apertem o meu pai, não me apertem o meu pai!’ “O tal homem poisou-a por fim 

no chão junto da azinheira, mas ali também o aperto era grande e a pequena chorava. Foi então que 

a Lúcia e o Francisco a meteram no meio deles. “A minha Olímpia ficava lá para outra banda, não 

sei para onde; mas a comadre Maria Rosa chegou mesmo ali ao pé. Eu fiquei um poucochinho 

desviado e dei então por um mal encarado a carregar-me com um pau no ombro e pensei comigo: ‘-

Isto é o princípio da desordem!’ O povo fazia onda para trás e para diante, até que, quando chegou 

aquele momento, tudo ficou calado e quieto. O momento já se sabe, era o meio-dia solar.” “Junto do 

local das Aparições estava também um Sr. Padre – diz-nos a Sr.ª Maria da Capelinha – que ali tinha 

passado a noite e estava a rezar, para si, o Breviário. Ao meio-dia chegaram as crianças, vestidas de 

branco como se fossem para a Primeira Comunhão, e o Sr. Padre perguntou-lhes a que horas 

Nossa Senhora ia chegar. ‘-Ao meio-dia’ – respondeu a Lúcia. O sacerdote pegou no relógio e disse: 

‘-Olhem, já é meio- -dia!’ ‘-Nossa Senhora não é mentirosa!’ ‘-Vamos a ver!’ Passaram uns minutos e 

o Padre pega outra vez no relógio e diz: ‘O meio-dia já passou. Tudo isto é uma ilusão! Todos daqui 

para fora!’ “Mas a Lúcia não queria ir-se embora, e o Padre começou com as mãos a empurrar os 

três pequenos. A Lúcia quase a chorar disse-lhe então: ‘-Quem quiser ir-se embora, que se vá, que 

eu não vou. Eu estou naquilo que é meu. Nossa Senhora disse que vinha. Doutras vezes veio e 

agora também há-de vir.’ Ao mesmo tempo olhou para o Nascente e disse à Jacinta: ‘-Ó Jacinta, 



ajoelha, que já lá vem Nossa Senhora. Já vi o relâmpago.’ O Padre calou-se bem caladinho e eu 

nunca mais o vi.” A hora da Aparição chegara; o milagre que lhes fora prometido tinha começado. 

 

“-Caluda, caluda! Já lá vem Nossa Senhora!” – gritou a Lúcia ao ver o relâmpago. Nossa Senhora 

veio e poisou os seus pés nevados sobre as lindas grinaldas de flores e fitas com que a Sr.ª Maria 

da Capelinha lhe tinha ornado a árvore. Os rostos dos três Pastorinhos tomaram uma expressão 

sobrenatural, tornando-se-lhes as feições mais delicadas, o colorido das faces mais mimoso, o olhar 

concentrado na Senhora. Nem ouviam a mãe da Lúcia que a advertia: “-Vê bem, filha. Olha que não 

te enganes!” E a Lúcia inicia o diálogo, perguntando diretamente à Rainha do Céu: “-Que é que 

Vossemecê me quer?” “-Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a 

Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o Terço todos os dias. A guerra vai acabar e os 

militares voltarão em breve para as suas casas.” “-Eu tinha muitas coisas para Lhe pedir: se curava 

uns doentes e se convertia uns pecadores, etc”. “-Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, 

que peçam perdão dos seus pecados.” E tomando um aspeto muito triste, continuou: “-Não ofendam 

mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido!” “-Não quer mais nada de mim?” “-Não 

quero mais nada.” “-E eu também não quero mais nada.” Enquanto a Senhora se despedia deles, 

abriu as mãos que emitiam um feixe de luz. Enquanto se elevava, apontou em direção do sol e fez 

refletir a luz brilhante das Suas mãos nos fulgores solares. Sem despegar o seu olhar da radiosa 

Rainha do Céu, a Lúcia grita para o povo: “-Lá vai ela! Lá vai ela! Lá vai ela!” A Lúcia depois não se 

lembrava de ter dito estas palavras, embora o Francisco e a Jacinta e muitos outros as tivessem 

ouvido perfeitamente. Mais tarde, a Irmã Lúcia disse que não tinha nenhuma lembrança disto. “O 

meu fim não era chamar a atenção do povo, pois que nem sequer me dava conta da sua presença. 

Fi-lo apenas levada por um movimento interior que a isso me impeliu.” O eco do grito da Lúcia voltou 

num clamor imenso de maravilha e assombro vindo da multidão. Foi neste preciso momento que as 

nuvens rapidamente se dispersaram e o céu clareou. O sol estava pálido como a lua. À esquerda do 

sol apareceu São José, com o Menino Jesus no seu braço esquerdo. São José emergia de entre 

nuvens luminosas deixando ver apenas a parte superior do tronco e os gestos que fazia erguendo a 

mão direita e traçando por três vezes o Sinal da Cruz a abençoar o Mundo. O Menino Jesus fez o 

mesmo. Enquanto isto se passava, Nossa Senhora estava à direita do sol em todo o seu esplendor, 

vestida de branco e com um manto azul como Nossa Senhora do Rosário. Enquanto o Francisco e a 

Jacinta estavam como que banhados pelas cores e sinais maravilhosos do sol, a Lúcia teve o 

privilégio de ver Jesus Cristo como Divino Redentor, vestido de vermelho e a abençoar o Mundo, 

como Nossa Senhora vaticinara. Tal como São José, via-se apenas a parte superior do tronco. A Seu 

lado estava Sua Mãe Santíssima com as características de Nossa Senhora das Dores, vestida de 

roxo, mas sem a espada no peito. Logo que se desvaneceu esta Visão, apareceu outra vez à Lúcia 

a Virgem Santíssima em todo o seu esplendor etéreo, usando agora as vestes simples de Nossa 

Senhora do Carmo. Enquanto os Pastorinhos contemplavam extáticos as visões celestiais, 

operavam-se nos céus grandes e assombrosos milagres perante os olhos de inúmeros milhares de 



pessoas. O sol tinha tomado uma cor extraordinária. As palavras das testemunhas oculares 

descrevem melhor estes sinais estupendos. “A gente olhava perfeitamente para o sol – testemunhou 

o Ti Marto – e ele não estorvava. Parecia que se fechava e alumiava, uma vez dum jeito e outra 

doutro. Atirava feixes de luz para um lado e para o outro e pintava tudo de diferentes cores – as 

árvores e a gente, o chão e o ar. Mas a maior prova do milagre é que o sol não fazia estorvo à vista.” 

Um homem como o Ti Marto que passava o dia inteiro nos campos abertos a guardar o rebanho e a 

tratar da sua horta sob o ardente sol da serra portuguesa, maravilhava-se por este facto. “Estava 

tudo quedo, tudo sossegado; todos com os olhos nos astros.” – continuou ele – “A certa altura, o sol 

parou e depois começou a dançar, a bailar; parou outra vez e outra vez começou a bailar até que por 

fim parecia que se soltava do Céu e vinha para cima da gente. Foi um momento terrível!” A Maria da 

Capelinha deu ao autor as suas impressões sobre este tremendo milagre. “[O sol] fazia diferentes 

cores, amarelo, azul, branco, e tremia, tremia tanto; parecia uma roda de fogo que vinha a cair sobre 

o povo.” Quando o sol se precipitou em direção à terra num zig-zag vertiginoso, a multidão gritou 

aterrorizada: “Ai Jesus, que aqui morremos todos! Ai Jesus, que aqui morremos todos!” Outros 

rogavam por misericórdia: “-Nossa Senhora nos valha! E rezavam o Acto de Contrição. Houve até 

uma senhora que fez confissão geral e dizia em altas vozes: “-Eu fiz isto, aquilo e aqueloutro!” Por 

fim o sol desviou para trás até à sua órbita no céu. “Todos deram um suspiro de alívio. Estávamos 

vivos e houvera o milagre que os pequenos tinham anunciado.” Nosso Senhor, já tão ofendido pelos 

pecados da humanidade e especialmente pelo modo como as autoridades do Concelho trataram os 

Pastorinhos, poderia facilmente ter destruído o Mundo nesse dia memorável. Mas Nosso Senhor não 

veio para destruir, mas sim para salvar. Salvou o Mundo esse dia, por meio da bênção do Bem-

Aventurado São José e do amor do Imaculado Coração de Maria para com os Seus filhos na terra. 

Nosso Senhor teria terminado naquela altura a Grande Guerra que assolava o Mundo, e concedido a 

paz ao Mundo por meio de São José – contou mais tarde a Jacinta –, se os Pastorinhos não 

tivessem sido detidos e levados para Ourém. “Sempre que o fizestes a algum destes meus irmãos 

mais pequeninos,” – adverte Nosso Senhor – “comigo o fizestes”. O milagre acontecera no dia e à 

hora designados por Nossa Senhora. Ninguém estava desconsolado; ninguém, a não ser talvez 

Nossa Senhora, que disse que o milagre Fátima, 13 de Outubro de 1917, meio-dia. Da esquerda 

para a direita: O povo antes e durante o grande milagre. teria sido maior se os pequenitos não 

tivessem sido raptados. Na Cova da Iria e nas aldeias próximas, muitos milhares de pessoas 

presenciaram os grandiosos sinais. Os seus depoimentos são de suma importância. Há pequenas 

variações nas descrições que fazem dos acontecimentos, mas todos concordam que foi a ocorrência 

mais tremenda e impressionante que alguma vez testemunharam. Para ter uma ideia de quanto o 

evento impressionou o povo, devem ler-se as narrativas jornalísticas daquela época. “À uma hora da 

tarde, hora do sol, parou a chuva.” – relatou O Dia – “O céu tinha um tom acinzentado de pérola e 

uma claridade estranha que iluminava a vastidão árida e trágica da paisagem triste, cada vez mais 

triste. O sol tinha como um véu de gaze transparente para que os olhos o pudessem olhar. O tom 

acinzentado de madrepérola transformava-se como numa chapa de prata luzidia que ia rompendo 



até que as nuvens se rasgaram e o sol prateado, envolvido na mesma leveza cinzenta de gaze, se 

viu rodar e girar à volta do círculo das nuvens afastadas! Foi um grito só em todas as bocas; caíram 

de joelhos na terra encharcada os milhares de criaturas de Deus que a Fé levantava até ao Céu! “A 

luz azulava-se de um azul esquisito, como se viesse através dos vitrais de uma catedral imensa 

espalhar-se naquela nave gigantesca, ogivada pelas mãos que se erguiam no ar… O azul extinguiu-

se lentamente, para a luz parecer coada por vitrais amarelos. Manchas amareladas caíam agora 

sobre os lenços brancos, sobre as saias escuras e pobres de estamenha. Eram manchas que se 

repetiam indefinidamente sobre as azinheiras rasteiras, sobre as pedras, sobre a serra. Tudo 

chorava, tudo rezava, de chapéu na mão, na impressão grandiosa do Milagre esperado! Foram 

segundos, foram instantes que pareceram horas, tão vividos foram!” O Século, outro jornal de 

Lisboa, publicou um artigo ainda mais pormenorizado dos extraordinários acontecimentos. “… Do 

cimo da estrada onde se aglomeram os carros e se conservam muitas centenas de pessoas, a quem 

escasseou a coragem para se meterem à terra barrenta, vê-se toda a imensa multidão voltar-se para 

o sol, que se mostra liberto de nuvens, no zénite. O astro lembra uma placa de prata fosca e é 

possível fitar-lhe o disco sem o mínimo esforço. Não queima, não cega. Dir-se-ia estar-se realizando 

um eclipse. Mas eis que um alarido colossal se levanta, e aos espectadores que se encontram mais 

perto se ouve gritar: ‘-Milagre, milagre! Maravilha, maravilha!’ “Aos olhos deslumbrados daquele 

povo cuja atitude nos transporta aos tempos bíblicos e que, pálido de assombro, com a cabeça 

descoberta, encara o azul, o sol tremeu, o sol teve nunca vistos movimentos bruscos, fora de todas 

as leis cósmicas, – o sol bailou, segundo a típica expressão dos camponeses. “Empoleirado no 

estribo da camioneta de Torres Novas, um ancião cuja estatura e fisionomia, ao mesmo tempo doce 

e enérgica, lembram as de Paul Deroulède, recita voltado para o sol, em voz clamorosa, o Credo. 

Vejo-o depois dirigir-se aos que o rodeiam, e que se conservaram de chapéu na cabeça, suplicando-

lhes veementemente que se descubram em face de tão extraordinária demonstração da existência 

de Deus. Cenas idênticas repetem-se noutros pontos e uma senhora clama, banhada em aflitivo 

pranto, quase numa sufocação: ‘-Que tristeza! Ainda há homens que se não descobrem diante de 

tão estupendo Milagre!’ “E, a seguir, perguntam uns aos outros se viram e o que viram. O maior 

número confessa que viu a tremura, o bailar do sol; outros, porém, declararam ter visto o rosto 

risonho da própria Virgem, juram que o sol girou sobre si mesmo como uma roda de fogo de artifício, 

que ele baixara, quase a ponto de queimar a terra com os seus raios. Há quem diga que o viu mudar 

sucessivamente de cor.” O testemunho de outro espetador, o Dr. Almeida Garrett, Catedrático da 

Universidade de Coimbra, é muito informativo e corrobora os outros: “Continuando a olhar o lugar 

das Aparições, numa expectativa serena e fria e com uma curiosidade que ia amortecendo, porque o 

tempo decorrera longo e vagaroso sem que nada cativasse a minha atenção, ouvi o burburinho de 

milhares de vozes, e vi aquela multidão espalhada pelo largo campo que se estendia a meus pés 

voltar costas ao ponto para o qual até então convergiam os desejos e ânsias, e olhar o céu do lado 

oposto. Eram quase duas horas oficiais: oficiais, porque correspondiam mais ou menos ao meio-dia 

solar. “O sol momentos antes tinha rompido ovante a densa camada de nuvens que o tiveram 



escondido, para brilhar clara e intensamente. Voltei-me para este íman que atraía todos os olhares e 

pude vê-lo semelhante a um disco de bordo nítido, de aresta viva, luminosa e luzente, mas sem 

magoar. Não me pareceu bem a comparação, que ainda em Fátima ouvi fazer, com um disco de 

prata fosca. Era uma cor mais clara, activa e rica, e com cambiantes, com o brilho sombreado de 

uma pérola. “Em nada se assemelhava à lua em noite transparente e pura, porque se via e sentia 

ser um astro vivo. Não era como a lua, esférica, não tinha a mesma tonalidade nem os claros-

escuros. Parecia uma rodela brunida cortada do nácar de uma concha. Também se não confundia 

com o sol encarado através do nevoeiro (que, aliás, não havia naquela altura), porque não era 

opaco, difuso e velado. Em Fátima tinha luz e calor, e desenhava-se nítido e com a borda cortada 

em aresta, como uma mesa de jogo. A abóbada celeste estava enevoada de cirros leves, tendo 

frestas de azul aqui e acolá, mas o sol algumas vezes se destacava em rasgões de céu limpo. As 

nuvens, que corriam ligeiras de Poente para Oriente, não empanavam a luz do sol (que não feria), 

dando a impressão facilmente compreensível e explicável de passar por detrás, mas por vezes 

esses flocos que vinham brancos, pareciam tomar, deslizando ante o sol, uma tonalidade rosa ou 

azul diáfana. “Maravilhoso é que, durante longo tempo, se pudesse fixar o astro, labareda de luz e 

brasa de calor, sem uma dor nos olhos e sem um deslumbramento na retina, que cegasse. Este 

fenómeno com duas breves interrupções, em que o sol bravio arremessou os seus raios mais 

coruscantes e refulgentes, e que obrigaram a desviar o olhar, devia ter durado cerca de dez minutos. 

“Este disco tinha a vertigem do movimento. Não era a cintilação de um astro em plena vida. Girava 

sobre si mesmo numa velocidade arrebatada. De repente ouve-se um clamor, como que um grito de 

angústia de todo aquele povo. O sol, conservando a celeridade da sua rotação, destaca-se do 

firmamento e sanguíneo avança sobre a terra, ameaçando esmagar-nos com o peso da sua ígnea e 

ingente mó. São segundos de impressão terrífica. “Durante o acidente solar, que detalhadamente 

tenho vindo a descrever, houve na atmosfera coloridos cambiantes. Estando a fixar o sol, notei que 

tudo escurecia à minha A multidão reunida na Cova da Iria durante o prodígio do sol. O jornal 

português O Dia noticiou: “Foi um grito só em todas as bocas; caíram de joelhos na terra encharcada 

os milhares de criaturas de Deus que a Fé levantava até ao Céu… Tudo chorava, tudo rezava.” 

volta. Olhei o que estava perto e alonguei a vista para o largo até ao extremo horizonte e vi tudo cor 

de ametista. Os objetos, o Céu e a camada atmosférica tinham a mesma cor. Uma carvalheira 

arroxeada que se erguia na minha frente, lançava sobre a terra uma sombra carregada. “Receando 

ter sofrido uma afeção da retina, hipótese pouco provável, porque, dado esse caso, não devia ver as 

coisas em roxo, voltei-me, cerrei as pálpebras e retive-as com as mãos para intercetar toda a luz. 

Ainda de costas, abri os olhos e reconheci que, como antes, a paisagem e o ar continuavam da 

mesma cor roxa. “A impressão que se tinha não era de eclipse. Continuando a olhar o sol, reparei 

que o ambiente tinha aclarado. Logo depois ouvi um camponês, que cerca de mim estava, dizer com 

voz de pasmo: ‘-Esta senhora está amarela!’ De facto, tudo agora mudara, perto e distante, tomando 

a cor de velhos damascos amarelos. As pessoas pareciam doentias e com icterícia. Sorri-me de as 

achar francamente feias e desairosas. A minha mão tinha o mesmo tom amarelo…” O testemunho 



deste homem erudito demonstra quão difícil era descrever adequadamente os sinais maravilhosos 

que ocorreram nos céus esse dia. O 13 de Outubro de 1917 foi um dia memorável para toda a gente 

que presenciou os acontecimentos. O jornalista relatava-os para a Ordem, um jornal do Porto, com 

estas palavras: “O sol, umas vezes rodeado de chamas encarniçadas, outras vezes aureolado de 

amarelo e roxo esbatido, outras vezes parecendo animado de velocíssimo movimento de rotação, 

outras vezes ainda aparentando destacar-se do céu, aproximar-se da terra e irradiar um forte calor.” 

No mesmo dia 13, à noite, o P.e Manuel Pereira da Silva, outra testemunha ocular, escrevia uma 

carta a um seu colega em que tratava de descrever os eventos do dia. Relatava a chuva matutina e 

depois, “… imediatamente aparece o sol com a circunferência bem definida. Aproxima-se como à 

altura das nuvens e começa a girar sobre si mesmo vertiginosamente como uma roda de fogo-preso, 

com algumas intermitências, durante mais de oito minutos. Ficou tudo quase escuro e as feições de 

cada pessoa eram amareladas. Tudo ajoelhou, mesmo na lama.” Inácio Lourenço era naquela altura 

um rapazito de nove anos que vivia na aldeia de Alburitel, a 16 quilómetros de Fátima. É agora um 

sacerdote, e recorda vivamente esse dia. Estava na escola. “… Era meio-dia mais ou menos quando 

fomos sobressaltados pelos gritos e exclamações de pessoas que passavam na rua diante da nossa 

escola. A professora foi a primeira a correr para a rua, sem poder impedir todas as crianças de 

correrem atrás dela. Na rua o povo chorava e gritava, apontando para o sol. Era o grande ‘Milagre’ 

prometido por Nossa Senhora. Sinto-me incapaz de o descrever como então o vi e o senti. Eu 

olhava fixamente para o sol, que me parecia pálido, de modo que não cegava os olhos; era como um 

globo de neve a rodar sobre si mesmo. Depois, de repente, pareceu que baixava em zig-zag, 

ameaçando cair sobre a terra. Aterrado, corri Foto tirada pouco tempo depois do dia 13 de Outubro, 

onde se vêem os três Pastorinhos sob o arco que o povo ergueu no sítio exacto das Aparições. 60 a 

meter-me no meio do povo. Todos choravam, aguardando de um instante para o outro o fim do 

mundo. “Junto de nós estava um incrédulo, sem religião, que tinha passado a manhã a mofar dos 

simplórios que faziam toda aquela caminhada da Fátima para irem ver uma rapariga. Olhei para ele: 

estava como paralisado, assombrado, com os olhos fitos no sol. Depois vi-o tremer dos pés à 

cabeça e, levantando as mãos ao Céu, caiu de joelhos na lama, gritando: ‘Nossa Senhora! Nossa 

Senhora!’ Entretanto, o povo continuava a gritar e a chorar, pedindo perdão a Deus dos seus 

pecados. Depois corremos para as duas capelas da aldeia, que em poucos instantes ficaram 

repletas. “Durante estes longos minutos do fenómeno solar, os objetos à nossa volta refletiam todas 

as cores do arco-íris. Olhando uns para os outros, um parecia azul, outro amarelo, outro vermelho, 

etc… Todos esses estranhos fenómenos aumentavam o terror do povo. Passados uns 10 minutos, o 

sol voltou ao seu lugar, do mesmo modo que tinha descido, pálido ainda e sem esplendor. Quando 

as pessoas se persuadiram de que o perigo tinha passado, foi uma explosão de alegria. Todos 

prorromperam num coro de ação de graças: ‘Milagre! Milagre! Bendita seja Nossa Senhora!’” 

Acabado o fenómeno solar, e quando as pessoas se levantaram do solo enlameado, esperava-as 

outra surpresa, também naturalmente inexplicável. Até alguns minutos antes, devido à chuva 

torrencial que ali tinha caído, todos tinham a roupa totalmente encharcada. E agora reparavam que a 



roupa se encontrava perfeitamente enxuta. -Com que bondade Nossa Senhora tratava os Seus 

amigos que tinham feito frente à chuva e ao lodo, e tinham vestido os seus fatos domingueiros para 

irem ao Seu encontro! O Senhor D. José Alves Correia da Silva, Bispo de Leiria, escreveu na sua 

Carta Pastoral que aqueles que tinham presenciado os eventos desse grande dia eram 

verdadeiramente afortunados. Disse ele: “Os pequenos fixaram com antecedência o dia e a hora em 

que devia acontecer. A notícia correu veloz por todo o Portugal e, apesar de o dia estar desabrido e 

chover copiosamente, juntaram-se milhares e milhares de pessoas que, à hora da última Aparição, 

presenciaram todas as manifestações do astro-rei, homenageando a Rainha do Céu e da Terra, 

mais brilhante que o sol no auge das suas luzes. Esse fenómeno que nenhum observatório 

astronómico registou e, portanto, não foi natural, presenciaram-no pessoas de todas as categorias e 

classes sociais, crentes e descrentes, jornalistas dos principais jornais portugueses e até indivíduos 

a quilómetros de distância.” São estas as palavras oficiais do Senhor Bispo, pronunciadas depois de 

intensos estudos e cuidadosos interrogatórios a muitas e muitas das testemunhas da Aparição. Não 

há possibilidade de erro ou de ilusão, quando cerca de cem mil pessoas convêm nos seus 

depoimentos. O Deus das Alturas tinha chamado a gente do Mundo a juntar-se a Ele para render 

honra e glória à Sua Bem-Aventurada Mãe, Maria Santíssima.  

 


