A Estatueta comemorativa do Centenário da Imagem de Nossa Senhora de Fátima nasce
de uma parceria entre a ACISO - Associação Empresarial Ourém-Fátima, o Santuário
de Fátima e a Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

A Estátua, produzida em poliestireno, encontra-se protegida
por uma redoma, e é desprovida de coroa. A beleza e
simplicidade da Imagem, de cor única, pretende transmitir
a paz e o despojamento, convidando à meditação, à oração
e à celebração da Fé. Cada peça é acompanhada de um
livro explicativo, em 7 idiomas, e Selo de Certificação
numerado emitido pela Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Esta Imagem está à venda ao público em geral, nos
estabelecimentos e sites de venda artigos religiosos de Fátima.

Cada Imagem de Nossa Senhora de Fátima
tem o preço de venda ao público de 25€,
o qual inclui uma componente solidária de 1€
por unidade vendida, a favor do Centro de Ação
Social do Santuário de Fátima.

A produção da Imagem é assegurada por 3 fábricas locais: Artesacris - Artigos Religiosos
de Fátima, Farportugal - Indústria de Artigos Religiosos e José de Almeida Pereira.
O projeto, liderado pela ACISO inclui a assessoria do Santuário de Fátima na elaboração
de textos e seleção de imagens, e ainda, a cedência, pela Artesacris SA, do protótipo da
Imagem para a construção do molde.

O Terço Comemorativo do Centenário das Aparições de Fátima, nasce de uma parceria entre
a ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, o Santuário de Fátima e a Imprensa
Nacional - Casa da Moeda.

A produção do Terço é feita artesanalmente e com recurso
a métodos tradicionais. O Coração de Maria foi a
inspiração para a criação do produto. Cada peça é embalada
em caixa própria, acompanhada de um livro explicativo, em
7 idiomas, e com Selo de Certificação numerado emitido
pela Impensa Nacional - Casa da Moeda.

Este Terço está à venda ao público em geral nos
estabelecimentos e sites de venda de artigos religiosos
de Fátima.

Cada Terço tem o preço de venda ao público
de 12€, o qual inclui uma componente solidária
de 1€ por terço vendido, a favor do Centro de
Reabilitação e integração de Fátima, para a
construção de um Lar Residencial para adultos
com deficiência.

A produção da Imagem é assegurada por 5 fábricas locais: Artesacris - Artigos Religiosos
de Fátima, SA; Farportugal - Indústria de Artigos Religiosos, Lda; José de Almeida Pereira;
Manuel Reis Pereira - Unipessoal, Lda e Pereira, Silva e Reis, Lda.
O projeto, liderado pela ACISO inclui a assessoria do Santuário de Fátima na elaboração
de textos e seleção de imagens e o apoio no design do produto da jovem fatimense, Kátia
Silva e o grafismo do atelier Silvadesigners.

