
OS PASTORINHOS DE FÁTIMA 

 

A mais velha dos três Pastorinhos a quem Nossa Senhora ia aparecer em Fátima era a 

Lúcia de Jesus dos Santos. Nascera em 22 de Março de 1907, e era a última dos sete 

filhos do Senhor António dos Santos e da sua mulher Maria Rosa que moravam em 

Aljustrel, lugar que viceja como um oásis na aridez pedregosa da Serra de Aire e que 

fazia parte da aldeia de Fátima. O Sr. Santos era um agricultor cujas pequenas terras se 

situavam nos campos da vizinhança. A Lúcia foi sempre sã e robusta, mas não era de 

feições delicadas. O nariz um pouco achatado, os lábios grossos e a boca larga: qualquer 

fisionomista lhe teria certamente atribuído um carácter antipático. No entanto, o seu 

temperamento de ânimo particularmente feliz e o seu génio excelente faziam-lhe a cara 

atrativa, e esta formosura transparecia dos seus grandes olhos pretos que brilhavam sob 

espessas sobrancelhas. Era especialmente carinhosa para com as crianças e desde 

muito jovenzinha, começou a mostrar as suas qualidades na ajuda que dava às mães no 

cuidado dos seus pequenitos. Era dotada de uma maneira singular, pelo seu afeto e 

desenvoltura, de captar a atenção das outras crianças. Também era conhecida por gostar 

de se vestir bem. Nas numerosas festas religiosas era sempre a mais pitoresca entre 

todas as meninas. Além disso, ela gostava muito destas ocasiões festivas por serem 

alegres, e especialmente pela dança. O pai da Lúcia era como muitos homens do seu 

estrato social. Fazia o seu trabalho, cumpria os seus deveres religiosos, e passava o 

tempo livre com os amigos na taberna, deixando os filhos inteiramente ao cuidado da 

mulher. E ela era muito capaz de fazer esse trabalho, embora fosse talvez um pouco 

rigorosa demais na sua disciplina. Devotamente religiosa, a Sr.ª Maria Rosa era mais 

sensata que muitos outros e, ao contrário da maioria dos seus vizinhos, sabia ler. Por isso 

podia ensinar o Catecismo quer aos seus filhos quer às crianças vizinhas. Ao fim da tarde 

lia-lhes passagens da Bíblia ou de outros livros piedosos, e recordava-lhes com diligência 

as suas orações, insistindo em particular na reza do Terço, a devoção tradicionalmente 

preferida do povo português. Não deve surpreender-nos, portanto, que a Lúcia estivesse 

apta a receber a Primeira Comunhão aos seis anos de idade em vez de ser aos dez, 

como era costume nessa altura. O Francisco e a Jacinta, os outros dois protagonistas 

desta história, eram primos direitos da Lúcia e eram, respectivamente, o oitavo e o nono 

dos filhos do casamento entre o Sr. Manuel Marto e a Sr.ª Olímpia de Jesus dos Santos, 

que contraíra segundas núpcias por ter falecido o seu primeiro marido que lhe dera dois 

filhos. A Sr.ª Olímpia era irmã do Sr. António dos Santos, pai da Lúcia. 

O Francisco, o mais novo dos rapazes, nascera em 11 de Junho de 1908. Veio a ser um 



menino muito bonito, de temperamento semelhante ao do pai – o Ti Marto, como era 

geralmente conhecido. A Lúcia lembra que “Ao contrário da Jacinta, às vezes caprichosa 

e vivaz, ele era duma natureza pacífica e condescendente.” Embora gostasse muito de 

entrar em jogos, pouco lhe importava se ganhava ou perdia. Efetivamente, havia alturas 

em que, como a Lúcia nos diz, “Eu mesma simpatizava pouco com ele porque o seu 

temperamento pacífico excitava até os nervos da minha excessiva vivacidade. Às vezes, 

pegava-lhe num braço e fazia-o sentar no chão ou numa pedra e ordenava-lhe que 

estivesse quieto… Depois pesavame de ter feito isso e ia buscá-lo e, tomando-o pela 

mão, trazia-o comigo com a mesma boa disposição como se nada tivesse acontecido.” E 

contudo, lembra seu pai, “era às vezes mais intempestivo, mais desinquieto que a 

irmãzinha. Por qualquer coisa perdia a paciência, por qualquer coisa se agitava, que até 

parecia um bezerro. Não era nada medroso. Ia de noite sozinho a qualquer sítio escuro 

sem mostrar receio nem sequer contrariedade. Brincava com os lagartos e as cobras que 

encontrava; fazia-os enrolar em volta do seu pau e dava-lhes a beber nos buracos das 

pedras o leite das ovelhas.” O Ti Marto, embora analfabeto, era um homem de verdadeira 

sabedoria e prudência. Tinha um sentido de valores que era excepcional, e deveria ter 

instilado no espírito e no coração do Francisco uma profunda apreciação da natural 

formosura da vida. Já em pequenino ele gostava de contemplar o mundo que o rodeava: 

a vastidão dos céus, a maravilha das estrelas, e as numerosas belezas da natureza ao 

amanhecer e ao pôr-do-sol. O Francisco também gostava de música e trazia consigo um 

pífaro de cana com que acompanharia a Lúcia, sua prima, e a Jacinta, sua irmã, suas 

companheiras ambas, que cantavam e dançavam.  

A Jacinta nasceu a 11 de Março, e era quase dois anos mais nova do que o irmão. De 

carácter sensivelmente diverso do dele, assemelhava-se-lhe muito no aspeto exterior. 

Como o Francisco, tinha o rosto redondo e feições duma regularidade perfeita; boca 

pequena, lábios finos, corpinho bem proporcionado, mas não era tão robusta como o 

Francisco. Uma bebé quieta e bem-comportada que veio a ser uma menina amorosa, 

embora tivesse uma tendência precoce para ser egoísta. Era facilmente piedosa, mas 

igualmente dada a divertir-se. Com efeito, parece ter sido ideia sua, algum tempo antes 

das aparições, reduzir o Terço diário a uma repetição só das duas primeiras palavras da 

Avé Maria, uma prática que, evidentemente, logo abandonaram depois. A Jacinta tinha 

uma grande admiração pela Lúcia e quando a Lúcia começou a ter a tarefa de levar as 

ovelhas a pastar nos campos, a Jacinta não se calou até que a mãe lhe desse também 

umas ovelhas para ela poder acompanhar a prima. Todas as manhãs, antes do sol 

nascer, a Sr.ª Olímpia acordaria o Francisco e a Jacinta, que se benzeriam ao levantar, e 



rezariam uma breve oração. A mãe, tendo preparado o pequeno-almoço, geralmente um 

bocado de pão e uma tigela de sopa, iria depois ao curral soltar as ovelhas e, voltando a 

casa, arranjaria um almoço com o que tivesse à mão, geralmente pão com azeitonas, 

bacalhau ou sardinhas. Terminado isto, os dois irmãos estariam prontos para ir ter com a 

Lúcia, com o seu rebanho de ovelhas. Antes das aparições, costumavam juntar-se com as 

outras crianças, mas depois das aparições do Anjo ficavam em geral os três juntos, 

afastados dos outros. A Lúcia escolheria o lugar para o pastoreio do dia. Por regra geral 

iam aos campos montanhosos, onde o Sr. Santos tinha algumas terras. Às vezes ela 

levava-os aos campos abertos em redor de Fátima. No entanto, um dos lugares preferidos 

no Verão era o Cabeço, uma colina herbosa que oferecia a sombra de árvores – oliveiras, 

pinheiros e azinheiras – assim como da loca (pequena gruta). Estava mais próximo da 

sua casa que as outras pastagens, e os Pastorinhos achavam-na melhor para se 

divertirem. Uma das anteriores companheiras da Lúcia recorda: “A Lúcia era divertida e 

nós gostávamos de estar com ela porque também era muito simpática. Fazíamos 

qualquer coisa que ela nos dissesse para fazer! Era muito sensata, e sabia cantar e 

dançar muito bem; e com ela podíamos passar todo o dia a cantar e a dançar…” E Lúcia 

recorda, até hoje, todas as suas canções simples e belas. Quando ouviam o toque dos 

sinos, ou quando a altura do sol lhes dizia que era meio-dia, paravam com o jogo e com a 

dança para rezarem o Angelus. Depois de comerem o seu almoço rezariam o seu Terço, e 

depois é que continuava a brincadeira. Voltariam para casa ao fim da tarde para jantar e, 

depois das orações da noite, é que se iriam deitar.  

 


