Boa noite a todos.
Obrigado desde já pela vossa presença.
Vamos dar início à apresentação do programa final delineado pela Junta de
Freguesia para a comemoração dos 25 anos da elevação de Fátima a cidade.
Tendo, como não poderia deixar de ser o apoio institucional da Câmara
Municipal de Ourém, o que muito agradecemos, permitam-me exprimir
também a minha satisfação com a estreita participação das freguesias
confinantes a Fátima (Atouguia; Nossa Senhor das Misericórdias; São
Mamede e União de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça).
Se até 1917 a Cova da Iria era um lugar ermo, onde apenas existia a
atividade da pastorícia, devido às Aparições, o local foi obrigado a
desenvolver-se, como meio de responder às necessidades do grande
número de peregrinos que ali ocorriam.
A um primeiro período de desenvolvimento até 1948, seguiu-se uma
segunda fase até 1997, em que houve uma expansão urbana acentuada.
Em 19 de Agosto de 1977, 60 anos passados sobre as Aparições, Fátima foi
elevada à categoria de vila.
Passados mais vinte anos, em 12 de julho de 1997, foi elevada à categoria
de cidade, sendo o seu Santuário Mariano mundialmente reconhecido
como “O Altar do Mundo”.
Fátima é hoje conhecida como a Cidade da Paz (nome que hoje em dia
ganha uma relevância ainda mais especial).
Assim, neste ano de 2022, celebramos os 25 anos de elevação de Fátima a
cidade.
A data de 12 de julho é um marco importante para a nossa cidade, para a
nossa freguesia, para o nosso concelho de Ourém e também para o nosso
país.
A Junta de Freguesia de Fátima, com a colaboração de diversas entidades,
propôs-se organizar 25 atividades comemorativas, tendo presente a
abrangência de todas as faixas etárias, os diferentes públicos e
sensibilidades culturais, artísticas, desportivas e associativas.
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Para conseguirmos este plano de atividades, e sublinhando o importante
apoio do nosso Município, estabelecemos ainda parcerias com o Santuário
de Fátima, com a ACISO, com a Escola de Hotelaria de Fátima, o Centro de
Estudos de Fátima, o Colégio S. Miguel, o Colégio do Sagrado Coração de
Maria, o Agrupamento de Escolas de Ourém, o Rotary Club de Fátima, a
Câmara Municipal da Batalha, as Associações e Comércio local, o Jornal de
Leiria, a Editora Colibri, de Lisboa, a Embaixada da Hungria em Portugal,
entre outras.
Porque analisámos e percebemos os estreitos laços que unem os seus
habitantes, as vivências e os usos e os costumes, “desafiámos”, e podemos
hoje assegurar a colaboração e participação das freguesias vizinhas nos
vários eventos a seguir apresentados.
Ao longo deste ano de 2022 esperamos, e estamos certos disso, unir todos
os fatimenses… os ourienses… os nossos “vizinhos”… bem como os milhões
de visitantes e peregrinos que anualmente nos visitam, em torno destas
iniciativas que comemoram as bodas de prata da cidade, a Cidade da Paz.
Apesar do fatídico momento que a Humanidade e a nossa Europa
atravessam, contamos com a vossa participação pois a nossa cidade e a
nossa freguesia merecem celebrar.
Passo agora a palavra ao Dr. Poças das Neves que irá apresentar o
programa.

O Presidente da Junta de Freguesia de Fátima
Humberto Silva
Fátima, 22/03/2022
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