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Projeto do guia de peregrinos Mário Amorim
Seis peregrinações, com seis peregrinos, 27 dias,
de Maio a Outubro, 604 Km, em autonomia
Promover os caminhos de peregrinação pelos campos
Apoiar a Associação Humanidades

“SEIS APARIÇÕES, SEIS PEREGRINAÇÕES”
PROJETO ALIA: PEREGRINAÇÃO - SOLIDARIEDADE - PEDESTRIANISMO
No próximo dia 4 de março, sábado, às 10h00, no auditório do edifício Tomé Pires, no Parque de Saúde de
Lisboa, decorrerá a apresentação pública do “Projeto - Seis Aparições, Seis Peregrinações” uma iniciativa
inédita que alia, no ano do centenário das aparições de Fátima, peregrinos, uma associação dedicada à
inclusão pessoal, social e profissional da Mulher e um curso de Treinador de Pedestrianismo.
A proposta é realizar 6 (seis) peregrinações, coincidentes com as datas das aparições, num total de 27 dias
em peregrinação, 604 Km de caminho e um grupo de cerca de 50 participantes. Esta iniciativa cria sinergias
com um estágio do curso de Treinador de Pedestrianismo, aliando de forma inédita esta atividade emergente em Portugal ao universo das caminhadas de fé dos peregrinos de Fátima.
As 6 peregrinações coincidirão com a altura das aparições, entre Maio e Outubro, de forma autónoma e
sem carro de apoio, e irão abranger os diferentes caminhos de Fátima (Norte, Poente, Nascente, Tejo).
O projeto engloba ainda uma componente solidária e social, tendo como objetivo divulgar e angariar contributos para o trabalho desenvolvido pela Associação Humanidades, em especial a sua missão orientada
para a Mulher, jovem e Mãe e divulgar o esforço da Associação de Amigos dos Caminhos de Fátima, na
recuperação, conservação, sinalização e divulgação dos caminhos do Tejo, Poente, Nascente e Norte.
Com esta iniciativa pretende-se promover as peregrinações por caminhos alternativos às estradas, privilegiando a segurança e bem-estar de milhares de peregrinos e divulgar o pedestrianismo como uma prática
de ar livre que promove o lazer e a saúde dos praticantes, estimulando um contato consciente e responsável com a Natureza.
Para mais informações: Mário Amorim Tm. 91 9111305 (mario.amorim@ultreya.pt)

Notas editoriais:
O Projeto “Seis Aparições, Seis Peregrinações” resulta do sonho do peregrino e guia de peregrinos Mário
Amorim, fundir num só projeto, a experiência que resulta, de forma natural, de anteriores peregrinações,
ao estágio de Treinador de Pedestrianismo, referente ao curso de Treinadores de Grau I na modalidade de
Pedestrianismo, organizado pela primeira vez em 2016, pela Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal (FCMP). O Tutor de estágio é Pedro Cuiça, Diretor Técnico de Montanha da Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal/Escola Nacional de Montanhismo (FCMP/ENM), autor de diversos
livros e manuais de Caminhada e Trekking incluindo o recente “Passo a Passo”.
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Associação Humanidades
A Associação Humanidades é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com 15 anos de experiência que assume, como sua missão, contribuir para o reforço do humanismo, como força agregadora de
coesão e inclusão social. Como missão mais específica a Associação Humanidades vem intervindo no
sector social, com vista a promover a inclusão pessoal, social e profissional de cidadãos desfavorecidos em
situação de risco e tem desenvolvido uma vocação orientada para a Mulher, particularmente, quando
jovem e mãe.

Links:
www.humanus.pt
www.caminho.com.pt
www.fcmportugal.com

Sessão de apresentação pública do Projeto:
“Seis Aparições, Seis Peregrinações”
4 de março de 2017
(Auditório do edifício Tomé Pires)
(Parque de Saúde de Lisboa, Avenida do Brasil, 53, 1749-004 Lisboa)
10h00 – Abertura da sessão
10h00 – Os caminhos e a Associação de Amigos dos Caminhos de Fátima - Rodrigo Cerqueira
10h30 – O Pedestrianismo em Portugal e a missão da FCMP - Pedro Cuiça
11h00 – A missão e os desafios da Associação Humanidades - Isabel Lopes
11h30 – Projeto “Seis Aparições, Seis Peregrinações” - Mário Amorim
12h00 – Encerramento da sessão

Para mais informações: Mário Amorim Tm. 91 9111305 (mario.amorim@ultreya.pt)
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