SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL

REGUENGO DO
FETAL
(No 510.º aniversário da edificação da Igreja Matriz
do Fetal, ano em que também se concluiu o
restauro da imagem da Nossa Senhora do Fetal)

24 de Setembro de 2022 (sábado)
14h30 – Saída de Lisboa (Antiga Pastelaria Suíça – Rossio) – tolerância de 5 minutos
17h00 – Aldeia da Pia do Urso - Ecoparque Sensorial da Pia do Urso
É um parque de natureza único, que nos guia os sentidos
através de um percurso pedestre bastante original. Reza a
lenda que os ursos vinham saciar a sede nesta aldeia da
Freguesia de São Mamede. Bebiam a água depositada nas
pias formadas naturalmente nas rochas, dando assim
origem
ao
seu
nome. As pias ainda
hoje se mantêm, e o trilho do Ecoparque permite
observar algumas delas. Em 2016, no âmbito de um
projecto de reabilitação, foram recuperadas as casas
degradadas da aldeia. O parque está muito
direccionado para invisuais e pessoas de baixa visão.
Por esse motivo, o caminho está bem assinalado com madeira no chão e placas
informativas em Braille. Ao longo do percurso há várias estações lúdicas interactivas,
construídas maioritariamente em madeira. Na Estação do Ciclo da Água pode-se
carregar num interruptor para fazer descer água por um circuito. A água, por sua vez,
aciona a nora aí existente. Já na Estação Jurássica divirta-se a escalar os dinossauros de
madeira. Na Estação Musical entusiasme-se a produzir sons com instrumentos de metal.
Desta forma, a Aldeia da Pia do Urso transformou-se numa pitoresca aldeia a visitar.
18h00 – Jantar no restaurante “Piadussa”
Queijo, presunto, pataniscas de bacalhau, salada de
polvo, morcela branca típica, azeitonas
Bacalhau á ribeirinho (bacalhau frito com cebolada de
vinho branco e picles, e batata frita)
Vitela com castanha
Sobremesas variadas
Vinhos branco ou tinto, águas, refrigerantes
Café
20h00 – Ermida Nossa Senhora do Fetal
Fica situada num pequeno monte junto de Reguengo do
Fetal e foi construída em 1585, conforme inscrição
gravada. No interior destaque para as paredes revestidas
a azulejos; a capela-mor tem painel da autoria do pintor

Roque Gameiro. Segundo a tradição, no séc. XVII, ocorreram vários prodígios e graças,
tendo sido edificada uma capela, após a aparição de Nossa Senhora a uma pastorinha que
guardava o gado e chorava porque tinha fome. Ter-lhe-á aparecido Nossa Senhora que a
mandou pedir pão á mãe: “diz-lhe que uma mulher te mandou dizer-lhe que está pão na
arca”. A arca que estava vazia, por milagre, estava repleta de pão.
Quanto à imagem da Senhora do Fetal é uma escultura em pedra datada do séc. XVII, que
está no centro das peregrinações e da devoção mariana naquele que, em tempos foi
considerado um dos santuários mais célebres da região. Segundo a lenda local, a devoção a
Nossa Senhora do Fetal deve-se a uma jovem pastora
21h00 – Procissão dos Caracóis – Festa de Nossa Senhora
do Fetal
Na aldeia de Reguengo do Fetal, no concelho da Batalha,
realizam-se anualmente duas procissões ancestrais, intervaladas
por sete dias, únicas em todo o país, que conferem a esta
manifestação religiosa uma ambiência única. Toda a aldeia é
iluminada através da utilização de
milhares de cascas de caracóis que
a população, com grande sentido devocional, dispõe nas ruas
e nas escarpas recortadas desta localidade.
As procissões realizam-se em período nocturno, com a
utilização de milhares de cascas de caracóis onde se encontram
embebidas, em azeite, torcidas de cordel que servem de pavio
e que depois de acesas conferem um efeito visual único e
impactante para quem participa nas procissões.
A energia eléctrica nos períodos em que as procissões se
realizam é cortada e a imagem da Senhora do Fetal, a Padroeira da referida freguesia, é
transportada em ombros, do Santuário de Nossa Senhora
do Fetal (Mariano) à Igreja Matriz da aldeia, regressando
sete dias depois, ao local de partida.
A iluminação realizada com as cascas de caracóis não se
limita ao percurso dos cerca de 800 metros entre os dois
locais, uma vez que os habitantes executam autênticas
obras artísticas com a iluminação das suas casas, recriando
moinhos, fachadas de igrejas, cruzes e outros motivos
religiosos, que requerem arte e engenho na colocação das
cascas e nas formas expressivas que recriam, estimando-se que sejam utilizadas 12 mil cascas
de caracóis nas ornamentações.
22h30 – Regresso a Lisboa
00h30 – Chegada prevista a Lisboa (fica sujeita a alguns pequenos atrasos na procissão e
jantar).
Caso queira regressar a casa de táxi, transmita-nos no acto da inscrição.

CONDIÇÕES
Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma na
secretaria da SHIP ou efectuar uma transferência bancária para o IBAN da CGD PT50 0035
06970043880473214
Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita.
Custo por pessoa
(inclui transporte, visitas, jantar, despesas de organização e seguro – apólice n.º 202211256, da
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.)
Sócios € 75,00

Não Sócios € 85,00

