Fatima na ambivalencia das suas expressoes

Fatima na ambivalencia das suas expressoes
- 0 lugar das lagrimas da devo~ao popular, 0 bastiao clerical
do salazarismo, 0 'altar do mundo' da na~ao conservadora
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Resumo
Em 1917, Portugal era um pais republicano havia poucos anos, com 0
poder politico e a Igreja Catolica de candeias absolutamente as avessas. As
aparif;oes de Fatima desse ano, e sobretudo 0 movimento de fe que se the seguiu, permitem-nos analisar os mecanismos pelos quais se populariza uma crenr;a e se firma uma imagem da nar;iio, a um tempo conservadora e messiiinica.
Fenomeno no comer;o com dimensiio predominantemente local, Fatima obteve em escassas dezenas de anos dimensiio mundial.
'
Nos anos 30 e 40, Fatima constituiu-se numa central de obscurantismo
ao servir;o do salazarismo, com as gran des peregrinar;oes a compensarem as
rutilantes manifestar;oes de massas de que 0 Estado Novo carecia, por comparar;iio com 0 fascismo e 0 nazismo.
Por outro lado, ao longo de gerar;oes, Fatima foi tambem a doce arte de
um pais irmanado a chorar num imenso cais de saudade, 0 cais de todas as
lcigrimas que os portugueses verteram pelos quatro cantos do mundo, por onde
andaram sempre a despedir-se, sem nunca saberem bem qual era a sua terra.
Hoje, Fatima permanece 0 'altar do mundo', que revisita 0 sapateiro de
Trancoso e 0 Quinto Imperio de Pessoa, cumprindo 0 imperio espiritual e cultural de alcance mundial prometido a nar;iio portuguesa.
• Moises de Lemos Martins, Professor catednitico do Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do
Minho.
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Nurn tempo em que se multiplicam os fluxos transnacionais e supranacionais,
nurn tempo que de alguma maneira nos desterritorializa ao desertar da hist6ria e das
solidariedades concretas, lan9ando-nos por exemplo no ciberespa90, pela porta
da e1ectr6nica e dos hipermedia, nurn tempo em que nos tomamos cidadaos de urn
mundo cada vez mais globalizado, e born que nao percamos 0 sentido do territ6rio
e a fundura das raizes. Eque a vida de todas as comunidades humanas, a nossa
vida, tambem se joga ai, nurn territ6rio particular, com urna hist6ria particular e
solidariedades concretas. As minhas felicita90es aComissao Organizadora deste
Congresso sobre Cultura Popular!
Ao tomar Fatima como objecto da minha comunica9ao, come90 por assinalar que a "ultima das grandes peregrina90es da cristandade ocidental, ainda bern
viva", como em tempos se the referiu Ant6nio Jose Saraiva (1985: 92), continua
hoje a dar-nos muito que pensar, e tambem muito queJazer. Ao longo de gera90es, interrogamos Fatima como urn lugar simb6lico por exce1encia da nossa identidade de na9ao religiosa e crista, projectando-a sempre num horizonte que tern
como pano de fundo aquilo que poderiamos chamar de "imaginario portugues", ou
seja, 0 messianismo e 0 sebastianismo (essa "arte" ou esse "enigma" de ser portugues).
Mas ao constituirmos Fatima como urn lugar simb6lico, Fatima passou a darnos muito que pensar e muito que fazer. Muito que pensar, porque os simbolos tern
como fun9ao produzir a dimensao colectiva da existencia' . Como em tempos dizia
Paul Ricoeur (1972: 112), os simbolos tomam possivel que "novos mundos modelem a compreeensao de n6s mesmos". Mas de igual modo, os simbolos dao-nos
muito queJazer, porque sao os lugares de urn combate incessante pela defini9ao
da realidade social. Nos simbolos, ha sempre a voz de quem domina, embora transfigurada e eufemizada.
Ra mais de dez anos, no livro que entao publicou e a que deu 0 titulo de A
religiiio dos portugueses, fro Bento Domingues (1988) interrogou Fatima como
urn fen6meno religioso que identifica a arte de ser cat6lico em Portugal. Fatima
constituiria 0 cais de todas as lagrimas que os portugueses verteram nos quatro
cantos do mundo, por onde andaram sempre a despedir-se, sem nunca saberem
bern onde era a sua terra (Domingues, 1988: 61-62). Mas apesar de Fatima cons1
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tituir ''uma fala ao cOra9ao, um estremecimento de alma", que convocaria os peregrinos a praticar na procisSGO do adeus "a doce arte de chorarmos juntos" (Ibidem),
a interroga9ao de fro Bento Domingues carregava uma duvida fundamental quanto
ao programa sacrificial e dolorista do catolicismo, que seria, em seu entender, aquele
que quase exclusivamente se pratica em Fatima. A tomarmos a rigor as suas palavras, Fatima assemelhar-se-ia ao altar da religiao de urn deus sacrificador.
Hoje, com 0 livro Fatima nunca mais (1999), do padre Mario de Oliveira,
Fatima volta a dar-nos bern que pensar e que fazer. Convertido num bestseller,
com a 7.a edi9ao quase esgotada no ano do seu lan9amento, este livro caracteriza a
mensagem de Fatima como uma mensagem que na sua origem e "retrograda, moralista e subserviente", que e "obscurantista" na sua oficializa9ao salazarista-clerical, e
que ainda hoje "vai ao encontro da generalidade dos nossos funcionarios eclesiasticos catolicos e do paganismo religioso-catolico das nossas popula90es" (p.l 0).
Ficamos, entretanto, a saber pelo jomal Publico de 21 de Novembro passado, que chega as bancas neste mes de Dezembro novo livro sobre Fatima, da
autoria do sacerdote Salvador Cabral, paroco em Nine, intitulado Fatima: nunca
mais ou nunca menos? Ao que se depreende da noticia do jomal, e um livro com
preocupa90es pastorais, um livro que contem um discurso para 0 interior da Igreja,
um livro que apela a conversao e a purifica9ao interior. Fatima continua a dar muito
que pensar e que fazer, mas desta vez, ao que julgo, apenas a Igreja Catolica, uma
vez que e 0 intuito deste livro transformar Fatima num lugar "a cheirar menos a velas
e a incenso e mais a Evangelho", num lugar que nao seja nem "alienador" nem
"anestesiante", num lugar "de acordo com 0 espirito renovador do Vaticano 11.0",
sem os ritualismos da piedade popular, que indiciam apenas "baixo nivel cultural".
Mais recentemente, ainda, na Ultima edi9ao do Expresso (na edi9ao de 4 de
Dezembro), Jose Antonio Saraiva recoloca Fatima na linha da tradicionalleitura de
Fatima como expressao da "arte ou do "enigma" de ser portugues. Fatima, que a
Oposi9ao democratic a sempre julgara ser, com 0 fado e 0 futebol, 'inven9ao de
Salazar' para anestesiar os portugueses, constituiria, afmal, sinal distintivo do nosso
pais. Portugal continua a acreditar em Fatima e e prova da importancia que Fatima
detem na cristandade a beatifica9ao dos pastorinhos e a proxima visita do papa,
Joao Paulo IP.
Pelo meio destas leituras de Fatima, que glosam uma ideia messianica de
identidade nacional, uma teologia catolica dolorista e sacrificial e ainda um obscurantismo politico e religioso, leituras ha que sao verdadeiramente estranhas e
esotericas. Lembro, por exemplo, a leitura de Fina d' Armada, que ve em Fatima
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urn fenomeno ovni, extraterrestre, ou entao a leitura que Moises Espirito Santo
propos em 1995 no seu livro Os Mouros Fatimidas e as Aparif;oes de Fatima.
No seguimento de muitos outros escritos seus2 , Moises Espirito Santo volta a insistir nas origens orientais da religiao popular portuguesa, passando por cima da
romaniza<;ao da Peninsula e de quase dois milenios de cristianismo. Alias, que 0
cristianismo em Portugal tern uma origem fenicia, ou por outra, que sao fenicias as
[ontes remotas da cultura portuguesa, essa e que e verdadeiramente a tese de
Moises Espirito Santo. E essa a sua tese quando associa as imagens de Nossa
Senhora, tal como as conhecemos na tradi<;ao crista, a uma tal deusa siria (ou
Astarte, ou Istar, ou Iasura, em todo 0 caso, uma chamada "deusa-mae criadora").
E continua a ser a sua tese, quando associa agora as apari<;oes de Fatima a umas
obscuras apari<;oes da filha de Maome, que tambem se chama Fatima, a uns mouros,
no tempo da ocupa<;ao da Peninsula. A acreditar na nova versao de Moises Espirito Santo, as apari<;oes de Fatima de 1917 nao passariam de uma remake de
apari<;oes anteriores, que datam do tempo da ocupa<;ao arabe da Peninsula Iberica. Nesse mesmo lugar da Serra de Aire, onde a Igreja catolica acredita ter a
Virgem Maria aparecido a tres pastorinhos, Fatima, filha de Maome, ter-se-ia manifestado ha centenas de anos aos mouros fatimidas, seus descendentes (E por este
andar, ainda um dia destes, vamos ter os mu<;ulmanos a correrem para Fatima em
peregrina<;ao, num destino alternativo a Meca!).
Falar de Fatima nao e falar de uma realidade definida uma vez por todas.
Nem mesmo a trama narrativa foi fixada nas origens, por volta de 1917. Urn pouco
a semelhan<;a das narrativas evangelicas, escritas entre os anos 40 e 100 da nossa
era, a narrativa de Fatima foi construida, com grande plasticidade entre 1917, data
dos primeiros inqueritos a que os pastorinhos foram sujeitos, e os ultimos anos da
decada de 30, come<;os da de 40 (depois de em 1935, em nome da "santa obediencia", Lucia se ter decidido a escrever as suas "memorias" de wancia).
E se havia mudado Portugal, entre 1917 e 1940! Em 1917 Portugal vivia um
regime republicano de poucos anos, com 0 poder politico e a Igreja de candeias
completamente as avessas. A Lei da Separa<;ao de 1911 quis ser a expressao da
laiciza<;ao do Estado, mas a Igreja sentiu-a como uma integra<;ao, e nao como uma
separa<;ao. No VI.o volume daHistoria de Portugal, coordenada por Jose Mattoso,
Rui Ramos (ocupando-se do periodo que vai de 1890 a 1926) diz 0 seguinte, a
2
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este proposito:
"0 Estado deixava de reconhecer a religiao catolica como religiao oficial do
Pais. Mas, ao mesmo tempo, deixava de reconhecer a existencia em Portugal de
urna igreja catolica com a sua hierarquia submetida aRoma. Assim, a lei tratava 0
catolicismo como se este nao passassa do culto domestico de aguns cidadaos a
quem 0 Estado dava licenya para realizarem cerimonias em edificios -as igrejasque a lei ordenava que ficassem a pertencer ao proprio Estado" (Ramos, 1994:
407-8).

E veio entao a resistencia ao regime laico. Logo em 1911, elida nas igrejas
urna carta pastoral contra as leis laicas. Mais tarde, os bispos propuseram a criayao
da Uniao Catolica para congregar e dar urna direcyao unica aos esforyos de resistencia, empreendidos, por exemplo, pelo Centro Academico de Democracia Crista (CAD C) de Coimbra e pelo Centro Catolico Portugues, urn Partido catolico,
criado em 1917, como resposta "ao apelo do episcopado", para lutar no campo
legal em favor da liberdade e dos direitos da Igreja, "sem a adesao formal ao novo
regime" (Cerejeira, 1967: 42). Publicayoes como a revista Estudos e 0 jomal Novidades passam a ter grande importancia social, cultural e politica. Eai que se
fazem conhecer do Pais os politicos catolicos, designadamente Salazar, que logo a
seguir ao golpe militar de 1926 e chamado para 0 Govemo, embora nao fosse
ainda dessa vez que urn politico consagrado como catolico ai haveria de permanecer. 0 Govemo a que Salazar pertencia demitiu-se pouco depois, quando 0 General Gomes da Costa afastou 0 Comandante Cabeyadas. Salazar voltaria, no entanto, passados dois anos;em 1928, para apenas sair ao fim de 40 anos.
Numa dimensao mais subtil da resistencia catolica aRepublica, tern importancia 0 incremento da devoyao aD. Nuno Alvares Pereira, heroi das lutas pela
independenciade 1383-1385. A Igreja beatifica-o em 1918. Oprocesso de beatificayao era antigo, mas a Igreja reactiva-o enta~ com urn objectivo claro: procurava fazer confluir propositos religiosos com propositos politicos, em tomo de urna
figura que permitia celebrar 0 patriotismo e simultaneamente lembrar 0 papel da
Igrejana construyao da patria (Marques, 1991: 508-9).
Mais relevante ainda, do ponto de vista que nos interessa, que e 0 do
enquadramento social, politico e religioso de Fatima, e a importancia que a Igreja
da, a partir de 1915, adevoyao do Rosario de Nossa Senhora, reavivando a devoyao a Maria, que em Portugal tern raizes profundas e a tal ponto antigas que se
misturam com a propria narrativa das origens da nacionalidade. Tanto assim e que
D. Afonso Henriques teria nascido tolhido das pemas e fora Maria que 0 curara.
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Mais tarde, em Ourique, teria este rei podido contar com a intervenc;ao da Virgem
na vit6ria sobre os reis muc;ulmanos. Para alem da lenda, D. Joao rv. 0 proclamou
em 1646 Nossa Senhora da Conceic;ao Rainha de Portugal, colocando deste modo
a nac;ao sob a sua protecc;ao.
A recuperac;ao e 0 fortalecimento da devoc;ao do Rosario, no contexto da P
Republica, soou de facto como urn clarim, como urn poderoso toque a reunir das
hostes cat6licas para 0 combate da religiao. Costa Brochado, urn historiador cat6lico identificado com 0 salazarismo, nao deixa duvidas sobre os prop6sitos da Cruzada do Rosario:
"os impios tinham motivos para supor a Igreja derreada, prestes a sucurnbir,
eis que ela se ergue mais forte e bela do que nunca, lanc;ando-se areconquista da
cristandade portuguesa com a arma singular do Terc;o do Rosario! Organizou-se
em todo 0 pais a Cruzada do Rosario, em que se alistaram nas cidades e aldeias
milliares de homens, mulheres e crianc;as, todos solenemente comprometidos a curnprirem este programa: 1.0 - Rezar 0 Terc;o todos os dias pelo ressurgimento temporal e espiritual de Portugal, de preferencia em familia, sempre em comum; 2. 0 Rezar 0 Terc;o urna vez em cada semana, em comurn com 0 grupo a que pertencesse, na Igreja ou em publico, em hora e dia marcados pelos dirigentes; 3. 0 - comungar todos os domingos ou, pelo menos, no primeiro de cada mes, pelas intenc;oes
da Cruzada [..~]. No lar dos cruzados deveria ser entronizada uma imagem de
Nossa Senhora do Rosario ou pelo menos urna estampa" (Brochado, 1948: 131132).
A acreditar em Costa Brochado, a Cruzada foi urn estrondoso sucesso nacional e conduziu a instaurac;ao do "Mes de Maria". No mes de Maio, mes das
aparic;oes, agora consagrado aVirgem, dever-se-ia pedir a Nossa Senhora que
"restabelecesse a paz no mundo e viesse em auxilio de Portugal" (Brochado, 1948:
146).
Os videntes nasceram e cresceram neste ambiente de exaltac;ao religiosa,
com os padres que pregavam a Cruzada a aterrorizarem 0 povo das aldeias com a
.ideia de urna religiao culpabilizante, castigadora e sacrificial, assente nurn imaginario onde as visoes do Inferno, por exemplo, eram descritas com pormenores hiperrealistas. Urn catecismo muito popular aepoca, chamado A Missiio Abreviada,
que sabemos ter sido lido aLucia pela sua mae, descreve assim 0 Inferno:
"Considera, pecador, que 0 Inferno e urn lugar no centro da Terra; e uma
caverna profundissima cheia de escuridao, de tristeza e horror; e urna cavema cheia
de labaredas de fogo e de nuvens de espesso furno. La sao atormentados os peca-
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dores na companhia dos dem6nios; hi estiio bramindo e uivando como ciies danados, proferindo terriveis blasfemias contra Deus" (12.a Medita<;iio de A Missiio
Abreviada, cit. in Mario de Oliveira, 1999: 169).
Outros aspectos importantes do contexto em que viveram os tres videntes.
Entre outras hist6rias edificantes, a Missiio Abreviada relata as apari<;oes de La
Sallete (Freire, 1992: 85 e 89). Sabemos tambem pelos inqueritos que a Lucia e os
seus primos niio se limitavam a ir amissa urna vez por semana. Alem disso, na
capela que habitualmente frequentavam existia urna imagem de Nossa Senhora do
Rosario, nem mais nem menos a figura a que viio associar as apari<;oes.
Escreve fro Bento Domingues, a este prop6sito: "0 imagiruirio transmitido nas
narrativas das Apari<;oes de Fatima e 0 imaginario corrente das crian<;as e adultos
daquela epoca. Niio encontrei ai nenhurna novidade. Reza do ter<;o, sacrificios de
repara<;iio, devo<;iio e consagra<;iio ao Cora<;iio de Maria, conversiio de pecadores, ceu, purgat6rio, inferno, Santissima Trindade, eram imagens de que as crian<;as
estavam povoadas mesmo sem qualquer apari<;iio" (Domingues, 1988: 57-58).
Duas coisas siio entiio indissociaveis. Por urn lado, 0 ambiente de exalta<;iio
religiosa, em que a Igreja cat6lica levou por diante a Cruzada do Rosario. Esse
ambiente, sabemo-lo hoje, afectou profundamente a personalidade dos videntes.
Por outro lado, 0 c1ima de resistencia cat6lica aRepublica laica. Esse clima de
resistencia veio beneficiar Fatima no periodo da sua afmna<;iio, e de modo decisivo
tra<;ou 0 destino das rela<;oes que viria a estabelecer com 0 salazarismo. Desde
cedo, membros influentes do CADC (associa<;iio academica que chegou a ter como
dirigentes Salazar e Cerejeira) se associaram aos acontecimentos de Fatima. Carlos
Azevedo Mendes, seu antigo Presidente, fez os primeiros inqueritos aos videntes e
tera mesmo convencido 0 padre Nunes Formigiio, professor no Seminario de
Santarem, a fazer a propaganda do milagre (Ramos, 1994: 559). Por sua vez,
Alberto Dinis da Fonseca, autor dos estatutos do CADC, irmiio de Joaquim Dinis
da Fonseca, elemento importante do Centro Cat6lico Portugues (os dois, grandes
amigos de Salazar), e 0 fundador do jornalA Voz de Fatima, em 1922 (umjornal
que tinha uma edi<;iio de cerca de 300 000 exemplares no inicio da decada de 70),
e e tambem, ao que se diz, 0 financiador das primeiras actividades promocionais de
Fatima (tera mandado imprimir as primeiras gravuras e cunhar as primeiras moedas) (Ramos, 1994: 560).
Esta estreita liga<;iio a Fatima de alguns membros destacados do CADC
autorizou Rui Ramos, por exemplo, a considerar Fatima como "obra dos intelectuiais
cat6licos" (Ramos, 1994: 560). E compreende-se que assim fosse. Dado 0 clima
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de afrontamento que se estabelecera entre a Republica laica e a Igreja cat6lica,
Fatima era a oportunidade que faltava para a reconquista cat6lica. E pode dizer-se
que Fatima nao falhou 0 seu destino. Porum lado, assumiu-se como 0 simbolo por
excelencia da reconcilia9ao da na9ao consigo mesma. Por outro lado, aceitou que
dela fizessem 0 baluarte da na9ao conservadora emque Portugal entretanto viria a
converter-se.
Mas nao foi de imediato que se deu 0 reconhecimento oficial de Fatima. D.
Ant6nio Mendes Belo, 0 cardeal patriarca da epoca, manteve mesmo uma posi9ao
de reserva. A sua prudencia justificava-se, ate pelo facto de as apari90es de Fatima
terem que rivalizar com outras apari90es. Apenas tres dias antes da primeira apari9ao de Fatima, umjovem de Ponte da Barca, tambem ele pastor, teve a visao de
Nossa Senhora e 0 dialogo que manteve com ela nao e muito diferente dos dialogos
dos pastorinhos de Fatima (Marques, 1991: 510).
Fatima precisou do 28 de Maio para se impor it na9ao e ao mundo. Em
Dezembro de 1926 - sete meses depois do 28 de Maio - e ap6s autoriza9ao papal,
um prelado portugues oficia publicamente pela primeira vez em Fatima. A 13 de
Maio de 1929, 0 Presidente do Conselho e 0 Presidente da Republica participam
ambos publicamente no culto. Aproveitando esta peregrina9ao, 0 Presidente
Carmona assiste mesmo it ben9ao do motor da central electrica de Leiria, pelo
bispo local, Mons. Correia da Silva. Neste mesmo ano de 1929, D. Manuel Gon9alves Cerejeira e entronizado cardeal patriarca de Lisboa, depois de um combate
pela sucessao da chefia da Igreja cat6lica, por morte do cardeal Mendes Belo.
Salazar era ja entao 0 homem-forte do Govemo, apesar de ser apenas Ministro das Finan9as, e apoia D. Manuel Cerejeira contra 0 candidato da hierarquia
da Igreja, 0 bispo de Evora, D. Manuel Mendes da Concei9ao Santos. D. Manuel
Cerejeira era arcebispo de Mitilene, bispo-auxiliar de Lisboa, e mantinha com Salazar
uma grande amizade. No CADC, em Coimbra, tinham sido colegas de lutas
academicas e politicas e haviam mesmo compartilhado 0 domiscHio.
Uma vez it frente do episcopado portugues, D. Manuel Cerejeira fechava 0
cicio que havia levado os homens do CADC e do Centro Cat6lico Portugues it
chefia, tanto do aparelho de Estado, como da Igreja Cat6lica: 0 Estado com Salazar
e a Igreja com Cerejeira passavam a navegar nas mesmas aguas.
A semelhan9a de muitos outros c.a.d.cistas e centristas, Salazar e Cerejeira
haviam vivido as mesmas em090es, 0 mesmo passado e as mesmas lutas, partilhado os mesmos valores e os mesmos ideais, tinham-se batido pelas mesmas causas,
contra os mesmos adversarios. 0 que agora se passsava com estes dois homens e
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que urn fechava 0 Estado nurna clausura clerical, e 0 outro fechava a Igreja nurna
clausura salazarista. Curnpriam urn destino comum, de modo que, durante muitos
anos, combater 0 salazarismo foi 0 mesmo que combater a Igreja Cat6lica e combater a Igreja Cat6lica foi 0 mesmo que combater 0 salazarismo3 .
Em 1930, numa carta pastoral de 13 de Outubro, Mons. Correia da Silva
considera fmalmente "dignas de credito as visoes das crian<;as" e permite "oficialmente 0 culto de Nossa Senhora de Fatima". Nesse mesmo mes e ano, 0 papa Pio
XI concede indulgencias aos peregrinos.
A 13 de Maio de 1932,re6nem-sepela primeira vezemFatima todos os 13
bispos do episcopado portugues, na primeira peregrina<;ao nacional, que junta de
200 a 300 mil pessoas (Rosas: 1982: 6). Quarenta dias depois, Salazar toma a
chefia do Govemo.
Em Maio de 1936 a situa<;ao estava ja clarificada: 0 episcopado novamente
reunido em Fatima faz votos de at voltar a reunir, se Portugal "for livre da invasao
comunista". Durante a peregrina<;ao, e isso voltara a acontecer mais vezes, sao
distribuidas fotografias de Salazar.
A Igreja nao via em Salazar nem no salazarismo outra coisa que urna dadiva
providencial e 0 regime passava a ter em Fatima as grandes manifesta<;oes de massas que nunca quis encenar no pais4 . "Foste 0 escolhido da Providencia para realizares tao grandes coisas quase miraculosamente [...]", escrevia Cerejeira a Salazar
em 1946, convidando-o a estar presente em Fatima no 13 de Maio (Nogueira:
1977: 49). "E 0 milagre de Fatima esta it vista. Tu estas ligado a ele: estavas no
pensamento de Deus quando a Virgem SS.ma preparava a nossa salva<;ao. E ainda
tu nao sabes tudo ... Ha vitimas escolhidas por Deus pa. orarem por ti e merecerem
pa. ti" (Ibidem).
Urn outro exemplo da poSStvel homologia de sentido entre Salazar e Fatima
3 Numa publica~ao recente, M. Braga da Cruz (1999) contraria este ponto de vista. A politica religiosa do
Estado Novo foi "de separa~ao concordataria" (p. 12), pelo que nao haveria razao para falar de urn
"clericalismo", nem de urn "nacional-catolicismo" (p. 11).
Direi apenas 0 seguinte, a este proposito. E verdade que Salazar estabeleceu com a Igreja uma solu~ao
concordatada. Mas nunca insistiremos de mais na ilusao que mantem entre si os termos juridicos: ha
concordatas tempestuosas e separayoes cordiais, podendo a politica religiosa contradizer urn estatuto
concertado ou, inversamente, uma ruptura declarada. Em meu entender, 0 salazarismo nao deixa duvidas
sobre 0 sentido clerical da sua concordata.
4 Silas Cerqueira (1973: 488, 505) vai mesmo mais longe ao propor que as grandes peregrina~oes a Fatima
constituiram 0 equivalente salazarista das manifesta~oes de massas que caracterizaram os regimes de
Mussolini e de Hitler.
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e-nos dado pelo manual oficial da P Classe, utilizado dos anos 30 aos anos 60. A
li9ao dedicada a letra "I" e destinada as crian9as de 7 anos e particularmente
reveladora: "La, la ri, la, la. Ele, ela, eles, elas. Alto, altar, altura, Lusitos, Lusitas.
Viva Salazar! Viva Salazar!"
Este pequeno texto e precedido por urna imagem que mostra crian9as a cantar e associa Salazar e a juventude salazarista (os Lusitos e as Lusitas) ao grande
designio sugerido pelos termos "alto, altar, altura". Ora, mesmo na pagina ao lado,
a li9ao sobre a letra "m" dec1ina urnas invoca90es a Maria, "Santa Maria", "Maria
Imaculada", e eu diria tambem Maria de Fatima (urna vez que esta ideia e induzida
pelas expressoes "mes de Maria" e "mes de Maio"). Desta vez, 0 texto enquadra
urn altar consagrado a Virgem e as crian9as estao de joelhos.
No 1.° texto, 0 nome de Salazar e associado a "alto, altar, altura", e e para la,
para 0 ceu, que devem olhar os meninos, Lusitos e Lusitas. No 2.° texto, duas
meninas esmo de joelhos, aos pes de urn outro altar, 0 altar da Senhora de Fatima.
A menos que se trate de urn Unico e mesmo altar... 5
Neste ponto exacto em que Portugal entra nos pianos de Deus e e salvo pela
aC9ao concertada de Nossa Senhora de Fatima e de urn chefe providencial (que e
seu instrumento), gostaria de lembrar aqui aquilo que Gilbert Durand (1986: 11)
chama de "imaginario profundo do povo portugues". Gilbert Durand distingue nesse imaginario quatro grandes grupos miticos: "a nostalgia do impossivel", "0 fundador vindo de fora", "0 salvador oculto" e "a transmuta9ao dos actos" (Ibidem).
A liga9ao de Fatima ao salazarismo permite-nos dar conteudo a estes elementos simb6licos. Vemos assim, por exemplo, que Fatima anuncia urna impossibilidade (ou melhor, uma nostalgia do impossive/): 0 pequeno pais que e Portugal
toma-se urn lugarpredestinado, urn lugar de salva9ao, que conduz a paz urn mundo
enredado na guerra. Vemos tambem que a Virgem que aparece em Fatima aos
pastorinhos e a mesma que ja havia guiado D. Afonso Henriques, 0 nosso rei fundador. A Virgem Maria e pois, tambem ela, fundadora da na9ao portuguesa e sua
parte integrante. Alias, foi 0 reconhecimento destafundadora vinda de/ora que
levou D. Joao Iv.° a coroa-Ia rainha de Portugal.
Sempre na mesma linha de uma leitura simb6lica, podemos dizer, por outro
lado, que Salazar nao e urn mero chefe politico. Eurn salvador no cumprimento
de uma vontade que 0 transcende. Realiza Fatima para todos n6s. Finalmente,
Fatima e 0 nada que se faz tudo, por for9a da fe: os caminhos brutos da terra que
5

Cf., a este proposito, M. Martins e L. Cunha (1998: 143).
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volvem roteiros de peregrina9ao e a pequena azinheira da apari9ao que se converte
em Santuario do mundo. Por for9a dafe, com efeito, as coisas terrenas transmutamse em coisas divinas.
Assinalemos, entretanto, que durante 0 Estado Novo Fatima foi um lugar
privilegiado de referencia do poder, pe10 que, tanto como urn altar de fe, Fatima foi
sempre urn altar da na9ao. Se Portugal garantiu a paz durante a IT.a Guerra MundiaI, e a Fatima e a Salazar que 0 deve agradecer. Expressiva e, neste contexto, a
imagem de propaganda que circulou durante a Guerra: enquanto segura nurna mao
o ter90, Salazar tem na outra mao 0 telefonecom que negoceia com Londres.
Mas 0 pequeno pais que sonha grandeza, sonha 0 mundo inteiro, e nao lhe
basta. Essa a razao pela qual a paz da na9ao se cumpre num destino mundial. A paz
no mundo ficara assegurada desde que os olhos da cristandade se voltem para
Fatima e a for9a da fe converta a Russia, como pediu Nossa Senhora. Glosando
Eduardo Louren90 (1990: 11), Portugal vive urna "euforia mitica" e ao atribuir-se
em Fatima ''urn papel medianeiro e simbolicamente messianico", converte a historia
nacional em "historia mundial" (Ibidem)6 .
Luz que deve guiar 0 mundo inteiro, Fatima e entao a actualiza9ao da promessa de paz que Bandarra, urn sapateiro-profeta do seculo XVII, anteve nos seja
trazida, por obra e gra9a de D. Sebastiao, regressado de Alcacer Quibir. Fatima e
tambem 0 curnprimento dessa "nostalgia do impossivel", que seria a realiza9ao do
Imperio Mundial de Portugal que 0 padre Antonio Vieira nos prometeu (e cuja
realiza9ao foi sempre adiando para datas sucessivas). Ou ainda, Fatima e a
concretiza9ao do V.O Imperio de Portugal, imperio espiritual e cultural de alcance
mundiaF.
Fatima e deste modo a expressao de urn pais que se transcende, um pais que
supera a sua real pequenez e 0 seu caracter semi-periferico, para se tomar 0 "altar
do mundo", 0 centro para onde convergem todos os olhares. Sobretudo a partir de
1940, nao ha duvida que e Fatima que da 0 sentido do vento aRoma.
Ecom alguns exemplos da progressiva mundializa9ao de Fatima que conc1uo
aminha interven9ao. Em Outubro de 1942, respondendo ao ape10 que Nossa Se6 Refira-se, no entanto, que a interpretayao que Eduardo Lourenyo faz do nosso perfil cultural nao passa
por Fatima. A "interiorizayao cultural de uma imagem positiva, e mesmo privilegiada de nos mesmos
enquanto puro passado", que nos tern feito balanyar "entre 0 prosaismo mais rasteiro eo onirismo mais
cabal", remete para 0 seculo XVI e para a as Descobertas, e nao para Fatima (Lourenyo, 1990: 11,23).
7 A interpretayao de Fatima como fenomeno que identifica 0 pais saudoso e sebastianista que e Portugal,
e a tese de fro Bento Domingues emA religiiio dos portugueses (1988).
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nhora fez a Lucia, 0 Papa Pio XII consagra 0 mundo ao Imaculado Corac;ao de
Maria. A 13 de Junho de 1946,0 legado pontificio coroa a imagem de Nossa
Senhora de Fatima como Rainha da Paz e do Mundo. De 1947 a 1949, a imagem
da Senhora de Fatima parte de Portugal e percorre 0 mundo como peregrina. Em
Julho de 1952, a pedido da Irma Lucia, Pio XII consagra a Russia ao Imaculado
Corac;ao de Maria. Em 1984, a Senhora de Fatima eproc1amada padroeira da
Republica Popular de Angola.
Poderia multiplicar os exemplos, mas e1es vao todos no mesmo sentido, 0 de
urna "euforia mitica" que realiza para Portugal urn destino mundial.

I
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