Peregrinação de Maio 2017

Trânsito:
- Haverá interdição de circulação na Av.D.José Alves Correia da Silva e em todas as Ruas entre a
Av.Beato Nuno e Av. Papa João XXIII das 9h da manhã do dia 12 de maio até às 18h do dia 13. As
únicas viaturas autorizadas a circular nesta avenida e nestas ruas são veículos prioritários e de
segurança (bombeiros, GNR, ambulâncias) Piquetes da EDP ou Serviços do Santuário, devidamente
credenciados. A circulação mantém se nas Avenidas Beato Nuno e Papa João XXIII (Estoril).
- O Check-in nas unidades hoteleiras poderá ser feito excecionalmente no período, das 9h às 11h do
dia 12, em que é permitido às viaturas, que apresentem nos pontos de controle, o comprovativo de
reserva com estacionamento no hotel. Não vão ser credenciadas essas viaturas.
- Solicita se a estas unidades hoteleiras que se encontram nesta zona de interdição que sensibilizem
os seus hóspedes a fazer a sua chegada até às 11h da manhã do dia 12 de maio.
Credenciação:
- Quem Credencia as Viaturas?
a) Santuário de Fátima-apenas entidades protocolares e serviços do Santuário
b) Município de Ourém- outros veículos com concordância e aval da GNR. Esta credenciação
é solicitada através do seguinte mail- smpc@mail.cm-ourem.pt
- Os Dísticos adquiridos na ACISO não funcionam nos dias 12 e 13 de Maio.
Fornecimentos a unidades e estabelecimentos :
- Aconselha se todos os estabelecimentos (Restaurantes, Hóteis, Cafés e Lojas de comércio), a
abastecer-se nos dias anteriores ao dia 11 de maio, uma vez que haverá as restrições e
congestionamento de trânsito na cidade.
- Haverá um período de circulação livre para abastecimento de produtos frescos (Padarias,
Pastelarias...) entre as 4H e as 7h da madrugada do dia 13, e apenas disponível a motoristas e
viaturas e devidamente credenciadas. (Credenciais solicitadas no Município de Ourém através do
mail smpc@mail.cm-ourem.pt)
Estacionamentos:
- Os parques a sul, nomeadamente os números 12, 13 e 14 serão exclusivos para o estacionamento de
autocarros, e estarão abertos a partir do dia 11 de maio pelas 10H. Só é permitido o estacionamento
de autocarros nestes espaços;
- Serão criadas cerca de 20 bolsas de estacionamento, com capacidade de aproximadamente 18.000
viaturas nos arredores da Cova d´iria, Giesteira, Fátima Velha, Ourém, São Mamede, Loureira, Santa
Catarina da Serra entre outros que em breve serão dados a conhecer. Aquando da chegada a Fátima,
a GNR fará o controlo encaminhando para essas bolsas e de acordo com a sua disponibilidade,
Haverá setas direccionais a indicar os parques;

Estas bolsas terão segurança sendo o transporte dos visitantes, até ao centro da Cova d´Iria,
assegurado a título gratuito, por tranfer.
- Este transfer é assegurado em autocarros nos dias 11(a partir das 14h),12 e 13 sem paragem e no
dia 14 (hora de terminar ainda não definida, vai depender da afluência)
- Quando o visitante deixar o seu veículo numa destas bolsas, irá receber um ticket/bilhete com uma
cor e número de parque que servirá para identificação/localização.
- Quando o visitante pretender regressar ao seu veículo, deve dirigir se ao ponto onde foi largado
para regressar ao seu veículo. Estes pontos de largada e tomada de passageiros são dois:
1-Rotunda de Santo Agostinho
2- Rotunda de Santo António)
Regressam em autocarro que esteja a fazer o transfer de acordo com a cor do seu ticket.
- Uma parte do parque número 12 será destinada a pessoas de mobilidade reduzida de forma a
facilitar a sua entrada no recinto pela rampa existente nesse parque. Estes veículos já se encontram
sinalizados de acordo com normas nacionais.
- Metade do parque 6 e a totalidade do parque 7 estão reservados para o Santuário. Não encaminhar
para estes.

Residentes:
- Estas restrições/contingências abrangem residentes e pessoas que trabalham no centro da Cova
d´iria, pelo que se aconselha que cada um se organize da melhor forma possível. Pode por exemplo
quem resida fora, mas que trabalhe na Cova da Iria, utilizar uma dessas bolsas de estacionamento.
- Os residentes em Fátima que não necessitem de se deslocar ao interior da Cova da iria tem a
circulação garantida, pedindo apenas que haja tolerância e compreensão para as demoras.
Meios de Socorro:
-O Número de emergência nacional mantém se igual-112
- Funcionarão em Fátima várias unidades de saúde:
Hospital de Campanha
Hospital do Exército
Várias unidades de pré hospitalar do dia 10 a 14 de maio
* Rotunda Norte (Cruz vermelha)
* Rotunda sul (Cruz Vermelha)
* Parque 10 (Cruz Vermelha)
* Parque 01 (INEM)
* Junto ao Posto de Turismo junto à Rotunda um camião do Núcleo de Podologia – nos dias 11 e 12
Centro de Saúde de Fátima estará a funcionar em horário normal das 8h-20h mantendo se este
horário no sábado dia 13 de maio.

Transportes Públicos:
- Os transportes públicos vão funcionar com reforço de viaturas da Rodoviária Nacional.
- Há um reforço de horários que podem ser consultados
http://www.rodoviariadolis.pt/fatima2017-transporte-especial-dia-13-de-maio/

através

do

site

- A entrada dos transportes públicos é feito pela rotunda norte em direcção à rotunda de santo
Agostinho.
Campismo/Autocaravanas
- Não será permitido campismo nas imediações do Santuário, nem nos parques destinados a
estacionamento de autocarros.
- O Município de Ourém providenciou um espaço adaptado com instalações sanitárias, água, luz e
segurança. Este espaço localiza se nos terrenos por trás do Pingo Doce (Av. Irmã Lúcia de Jesus) e o
estádio João Paulo II
- Autocaravanas são encaminhadas para o parque nº 4. Quando estiver cheio aconselhar a ir para
bolsas de estacionamento (mais indicadas é Aeródromo da Giesteira, Moinhos da Fazarga). Alertar
sempre que as mesmas devem ser bem estacionadas.
Peregrinações:
-Os peregrinos que se deslocam a Fátima em grupo, devem comunicar à GNR o dia de chegada e
trajecto para que a GNR e a Protecção Civil possam prestar todo o apoio necessário.
- Quem se desloca a Fátima pode consultar o site www.protecaocivilfatima.pt, onde encontrará
informação actualizada e indicação de pontos de apoio.

Dúvidas/Linhas de Apoio:
- Existe um email e telefone de esclarecimento: fatima2017@cm.ourem.pt e o nº 249070303
- Foi criado, pela Autoridade Nacional de Protecção Civil de um site de apoio à Operação Fátima
2017, com mais informações: www.protecaocivilfatima.pt
- A GNR terá também informação actualizada em tempo real http://www.gnr.pt/

