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Editorial

O presente número da Ephata – Revista Portuguesa de Teologia contém 
uma série de textos produzidos no âmbito dum projeto de investigação 
intitulado «Centenário de Fátima: momento hermenêutico plural». Foi 
um projeto desenvolvido nos anos 2017 e 2018, no quadro do Centro de 
Investigação em Teologia e Estudos de Religião (CITER), pertencente à 
Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.

Este projeto de investigação partiu dum facto. Verificou-se em Portu-
gal uma grande quantidade de publicações, de natureza diversa, a propó-
sito do Centenário das aparições de Fátima, nos anos que imediatamente 
o antecederam. Estamos obviamente a falar dum período de tempo que 
terminou em 2017, o ano do Centenário. Essas publicações aludiam ao 
acontecimento que esteve na origem da realidade de Fátima e também 
ao movimento de devoção, de práticas e mesmo de simples curiosidade 
que, a partir da ocasião de tal acontecimento, se foi verificando ao longo 
das décadas.

Tratava-se dum conjunto de material que constituía um verdadeiro 
observatório da realidade de Fátima. Com ele, ficava-se a perceber como 
o mundo editorial português olhava para essa realidade na altura em que 
completava cem anos de existência. Mas havia também a expectativa de 
que o referido material servisse de lugar de observação daquilo que a re-
ligião representa atualmente em Portugal.

O projeto de investigação visava a apreciação crítica da parte dessa 
produção bibliográfica que tinha surgido no triénio 2015, 2016 e 2017. 
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Era um arco temporal que considerávamos razoável para o trabalho de 
observação que pretendíamos efetuar. Por razões práticas, este trabalho 
debruçou-se concretamente sobre livros e números monográficos de re-
vista. No que toca aos livros, incluíram-se quer as novas edições, quer 
as reimpressões ocorridas em 2015, 2016 e 2017. Incluíram-se também 
tanto os originais de língua portuguesa, como as traduções de originais 
de língua estrangeira, que apareceram no mesmo período.

A bibliografia foi recolhida independentemente de provir do setor 
crente ou do setor não crente, de ter sido produzida pelo lado favorável a 
Fátima ou pelo lado que lhe é adverso. Pretendia-se precisamente perce-
ber e apreciar os diferentes olhares que nessa bibliografia apareciam sobre 
a realidade de Fátima. Estamos a falar das mundividências subjacentes 
àquilo que era escrito, das perspetivas científicas adotadas, dos interesses 
e dos públicos em vista, dos estilos literários, etc. Pensou-se que, cruzan-
do esses diversos olhares, se poderia obter uma ideia simultaneamente 
ampla e detalhada de como a realidade de Fátima é interpretada nos 
nossos dias.

A investigação foi levada a cabo por uma equipa interdisciplinar, 
na qual estavam presentes, designadamente, a teologia, os estudos da 
religião, a sociologia, a história e a crítica literária. A bibliografia, que 
desde o início se quis analisar, foi-se revelando extensa à medida que era 
reunida. No total são 95 livros e 13 números monográficos de revista, 
que vêm indicados agora nesta publicação.

A dado passo do curso do projeto, mais precisamente em maio de 
2018, foi realizado um Simpósio com a presença dos investigadores. Pude-
ram aí apresentar o trabalho que tinham até então efetuado e discutir aspe-
tos da investigação que lhes pareciam pertinentes. Com a publicação que 
tem agora lugar, o projeto que nos propusemos empreender fica concluído.

A base bibliográfica do projeto, reunida numa extensa lista, é aqui 
apresentada no final, embora tenha constituído o ponto de partida do 
trabalho realizado. 

Domingos Terra


