Recebestes de graça… dai de graça. (Mt. 10,8)
HORÁRIO / PROGRAMA
08:00 / 08:30 Horas ‐ Par da do Entroncamento
09:30 Horas ‐ Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Lurdes /
Outeiro Grande
10:30 Horas ‐ Paragem para Pequeno‐almoço, Bairro
11:30 Horas ‐ Visita acompanhada à Exposição “VESTIDA DE
BRANCO”, Santuário de Fá ma
12:30 Horas ‐ Almoço (Casa N. Sra. das Dores / Santuário) e res‐
taurantes
13:30 Horas ‐ Concentração junto da imagem de Nossa Senhora
Aparecida (por detrás do local onde se compram as velas)
14:00 Horas ‐ Rosário, Capelinha das Aparições
15:00 Horas ‐ Catequese, na Basílica da San ssima Trindade
16:30 Horas ‐ Missa com Unção dos Doentes, na Basílica da San‐
ssima Trindade
18:30 Horas ‐ Início da viagem de regresso a casa
19:30 / 20:00 Horas ‐ Chegada ao Entroncamento (mesmos lo‐
cais)

SANTUÁRIO DE

»»»» Mais abaixo e à esquerda, existe um painel de azulejo, com Nossa Se‐
nhora de Lourdes que diz:

NOSSA SENHORA DE LOURDES
O Santuário de Nossa Senhora de Lourdes
situa‐se em Outeiro Grande, à beira da
Estrada Nacional 349, que liga Torres No‐
vas a Ourém.
A estátua de Nossa Senhora de Lourdes foi erigida em terreno doado por
Augusto Alves, do Outeiro Grande e José Veríssimo, do Outeiro Pequeno.
Há vários escritos que dizem que a estátua foi inaugurada no ano 1908, por‐
que é esse o ano que está gravado na pedra. No entanto, apurou‐se e con‐
ﬁrmou‐se que a inauguração aconteceu a 25 de abril de 1909.
Tudo indica que o ano que está na pedra—1908, terá lá sido gravado, por‐
que nesse ano se celebravam os 50 anos das aparições de Lourdes (França)
e o 25.º aniversário—bodas de prata, do sacerdócio do Pe. Benevenuto, ra‐
zão pela qual foi construído o monumento com a imagem.
O designado “Santuário de Nossa Senhora de Lourdes” é cons tuído por
três monumentos dis ntos que na verdade cons tuem um só: a capelinha
de Nossa Senhora de Lourdes, o monumento
com a ﬁgura de Nossa Senhora de Lourdes e o
cruzeiro.
A capelinha é esbelta e bem proporcionada,
inaugurada no dia 31 de Julho de 1910, possui
um longo óculo no alto e ao centro da fachada,
é bem visível a cruz de pedra e do arco aponta‐
do da porta principal. Existe também uma placa
retangular que assim reza: “À IMACULADA
CONCEIÇAO EM DESAGRAVO, 1910”. »»»»»

“AQUI VEM CADA QUAL DIZENDO A SUA PENA
VEM SEUS VOTOS DEPOR QUEM SOFRE OU QUEM SOFREU.
DAQUI MUITA AFLIÇÃO, EM TEU OLHAR SERENA ,
E A TODOS FAZ OUVIR AQUI A VOZ DO CÉU”.
No dia do centenário do Santuário de Nossa
Senhora de Lourdes foi colocado (na capela)
por inicia va da C.M. de Torres Novas e da
Junta de Freguesia de Assen s, um segundo
painel de azulejos com a imagem do monu‐
mento da Nossa Senhora e do Santuário atu‐
almente.
O monumento de Nossa Senhora de Lourdes
situa‐se entre a capelinha e o cruzeiro, tem
um pequeno portão e a inscrição da vulgata
la na: "LUCE SPLENDIDA FULGEBIS ET OM‐
NES FINES RERRÆ ADORABUNS TE – Tob XIII.
Algumas outras datas importantes:
1925, Ano Santo—inauguração do Cruzeiro
1940, julho—res tuição do Santuário, ví ma de anulamento em 1912
1944, outubro—peregrinação da JOC e da LOC da Vigararia de Torres Novas.
Missa com 3 mil ﬁéis, presidida pelo Pe. Benevenuto
1960, verão —reparação e sagração do novo altar
1991, janeiro— escritura e doação do Santuário à SCM de Torres Novas
1992, abril— bênção e nova sagração da Capela
1994—conclusão dos restauros
Ler mais: h ps://outeirogrande.webnode.pt/products/santuario‐de‐nossa‐senhora‐de‐lourdes/

