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Pretende-se compreender de que forma se desenvolveu a cidade de Fátima 

desde 1917, incluindo os potenciais factores responsáveis pela sua rápida 

evolução regional.  
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The objective is to understand how developed the city of Fátima since 

1917, including the potential factors responsible for its rapid regional 

developments.  
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho é realizado no âmbito da disciplina de “Dissertação”, que constitui parte 

integrante do plano curricular do curso de Mestrado em Contabilidade.  

Tem por base a realização de um estudo com a intenção principal de analisar a forma 

como a cidade de Fátima se tem desenvolvido desde o ano de 1917.  

É certo que vários foram os economistas que dedicaram os seus estudos ao 

desenvolvimento económico regional. No entanto, considerámos pertinente que a cidade de 

Fátima seja o objecto de estudo deste trabalho, pois esta desperta especial interesse dado o 

súbito desenvolvimento económico que apresentou a partir de 1917.  

 Estruturalmente, este trabalho será composto por quatro capítulos, todos eles 

interrelacionados, onde os três primeiros versarão uma índole teórica e o quarto assumirá 

uma forma mais prática.  

 Antes de mais, parecer-nos-á conveniente abordarmos a problemática teórica em torno 

do desenvolvimento económico regional. Assim sendo, no primeiro capítulo, serão 

abordadas questões relacionadas com a dificuldade associada à definição do conceito de 

cidade, descrever-se-ão potenciais factores que, de alguma maneira, estiveram por detrás 

da sua origem, bem como os motivos que conduziram ao seu próprio desenvolvimento. 

Adicionalmente, apresentar-se-ão algumas das teorias do desenvolvimento de teóricos que, 

como já referimos, se propuseram a estudar a dinâmica económica regional.  

 Posteriormente, seguir-se-á o segundo capítulo com o aparecimento e evolução da 

cidade de Fátima. Aqui faremos alusão à história desta cidade, com especial destaque das 

datas mais relevantes e dos respectivos acontecimentos que permitiram o avanço do 

processo de afirmação daquela localidade. 

 No terceiro capítulo, iremos estudar outros acontecimentos, que não místicos, e que, 

por si só, também potenciaram/potenciam o desenvolvimento económico regional. Para 

este capítulo, alargaremos o respectivo estudo também a níveis internacionais, já que o 

processo de desenvolvimento regional não ocorre apenas em termos nacionais. 
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 O quarto capítulo, estará reservado para uma análise estatística como forma de 

verificar, em termos numéricos, o súbito desenvolvimento económico ocorrido em Fátima. 

Vários serão os campos de análise, nomeadamente, evolução da população, do sector da 

construção civil, hoteleiro, comercial e turístico, entre outros. 

 Num quinto capítulo, procuraremos, eventualmente, mencionar se os objectivos 

inicialmente estabelecidos, neste trabalho, foram, ou não, atingidos. 

 Por último, terminaremos com uma conclusão de acordo com o que tem vindo a ser 

referido ao longo dos capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO I – PROBLEMÁTICA TEÓRICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO REGIONAL 

 

“O processo de desenvolvimento económico não ocorre de maneira igual e 

simultânea em toda a parte. Pelo contrário, é um processo bastante irregular e 

que, uma vez iniciado em determinados pontos, possui a característica de 

fortalecer áreas/regiões mais dinâmicas e que apresentam maior potencial de 

crescimento.” Lima e Simões (2009:6) 

 

1.1 ENQUADRAMENTO 

 

 “Como poderemos nós definir o conceito de cidade?”, “Será possível obter uma 

definição unânime?”, “Como surgiram e que factores estarão por detrás da sua origem?”, 

“Quais foram os motivos que impulsionaram o seu desenvolvimento económico?”. Estas 

serão algumas das questões que, a nosso ver, nos parecem importantes e coerentes e, como 

tal, merecedoras de uma breve reflexão antes de prosseguirmos para a problemática 

essencial deste trabalho.  

Neste sentido, a abordagem que se segue será, necessariamente, de síntese, dando 

apenas uma perspectiva geral no que se refere ao assunto, pondo de parte qualquer 

pretensão de um desenvolvimento aprofundado de pontos particulares. 

 

1.2 O FENÓMENO URBANO EM PORTUGAL  

 

 Com efeito, um dos problemas de ordem conceptual surge relacionado com a própria 

definição e identificação do fenómeno urbano, e Costa (1993:3) esclarece que” (…) É bem 

conhecida a grande dificuldade (ou mesmo impossibilidade) da definição de "cidade". 
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Apesar de várias tentativas, mais ou menos generalizantes, por parte dos mais diversos 

geógrafos, historiadores, sociólogos, nunca se chegou a uma definição universal que fosse 

satisfatória, pois as cidades assumem as mais variadas formas no espaço e no tempo, 

sendo problemática a identificação de algumas características gerais que as aproximem.”  

Já Steinbeck (1948) demonstrava claramente essa problemática associada à definição 

de cidade, quando afirmava que "Uma cidade é como um animal. Uma cidade possui um 

sistema nervoso e uma cabeça e ombros e pés. Cada cidade é algo de diferente de todas as 

outras, de tal forma que não há duas cidades iguais."  

Grande parte do fenómeno de urbanização em Portugal está intimamente relacionado 

com o processo de industrialização pós 2ª Guerra Mundial e, onde segundo Costa (1993), 

duas tendências associadas a este processo devem ser destacadas, nomeadamente, a 

bipolarização e a litoralização do sistema urbano.  

Segundo Costa (1993:5),“A bipolarização do sistema urbano em torno das duas 

grandes cidades nacionais acentuou uma tendência histórica para o desenvolvimento 

dessas duas urbes, centradas nos dois maiores portos nacionais e desfrutando das 

melhores condições naturais e de acessibilidade do país (em Lisboa, desde cedo e depois 

muito marcada e desenvolvida pelo processo de expansão ultramarina; no Porto, em 

menor escala, relacionado com a ascensão da burguesia comercial e industrial e o 

comércio do Vinho do Porto). (…) Contudo, nas últimas décadas estas tendências têm-se 

agravado em grande escala, com a expansão de numerosos subúrbios e cidades satélites 
1
 

em redor destes centros, formando uma verdadeira área metropolitana em torno de 

Lisboa, e algo semelhante a uma região urbana policêntrica (ou conurbação) no caso do 

Porto (com a concorrência de pólos alternativos de nível inferior, como Aveiro e Braga, e 

a expansão de uma urbanização difusa em redor).”  

No que se refere à Área Metropolitana do Porto, Conde (2000:5) reforça que esta “ é, 

hoje, constituída por nove cidades em torno das quais e a cerca de quarenta minutos se 

                                                           

1
 Cidade-satélite trata-se de uma designação utilizada para se referir a centros urbanos que surgiram nos 

subúrbios de uma grande cidade, tipicamente para servir de moradia aos trabalhadores. Assim, o centro da 

grande cidade ficava destinado ao comércio e a periferia para habitação.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habita%C3%A7%C3%A3o
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encontra um anel de cidades pequenas ou médias, de elevado dinamismo - Viana do 

Castelo, Barcelos, Braga, Guimarães, Penafiel-Paredes, Amarante, Paços de Ferreira, 

Felgueiras, Castelo de Paiva, Vila da Feira, S. João da Madeira, Ovar e Aveiro. Ainda 

que não integradas e com alguma descontinuidade, no seu conjunto, constituem estas uma 

enorme conurbação urbana. (…), colmatando com a ideia de que se tratara “de uma região 

de elevado potencial e crescente desenvolvimento.”  

Segundo Costa (1993:5), paralelamente, está o processo de litoralização, com “a 

concentração cada vez mais acentuada de pessoas e actividades na faixa litoral do 

território, para o desenvolvimento da expansão ultramarina.” 

Ainda de acordo com o mesmo autor, Costa (1993:6), acrescenta ainda que “este 

processo de litoralização fez-se ao longo de duas grandes faixas: uma, maior, a ocidente, 

desde o norte do território até Setúbal e outra, meridional, entre Lagos e Vila Real de 

Santo António (…) A maior parte dessa concentração verificou-se junto dos locais de 

maior acessibilidade (portos, rios, estuários), alargando-se a faixa litoral mais para o 

interior nas regiões com maiores facilidades de comunicação (por exemplo, Coimbra ou 

Vale do Tejo).” 

De acordo com o referido por Santos (2000:52), “Portugal, país detentor de uma costa 

relativamente extensa, recortada por estuários e numerosos pontos de abrigo, situado na 

proximidade de pesqueiros foi, desde tempos recuados, território propício para o 

desenvolvimento de comunidades piscatórias, ao longo de todo o litoral. A pesca foi, 

assim, o passo inicial das populações na vida do mar, oficio que, por norma, praticavam 

cumulativamente com a agricultura.” 

Efectivamente, o facto das zonas costeiras de Portugal privilegiarem do contacto 

directo com o mar, acabou por atrair não só grandes populações àqueles locais, bem como 

a prática de novas actividades, tais como, as actividades piscatórias e as actividades 

comerciais. 

Há quem ainda tenha afirmado que “ Quanto à localização do território, Portugal 

privilegiava na costa marítima; a escolha de sítios elevados para a implantação dos 
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núcleos defensivos; a estruturação da cidade em dois níveis: a cidade alta, institucional e 

política, e a cidade baixa, portuária e comercial.”
 2

  

Estas actividades no sector da pesca e do comércio traduziram-se, sem margem para 

qualquer dúvida, num factor fundamental ao aparecimento de cidades como Aveiro, 

Peniche, Lisboa e Setúbal. De acrescentar que estas actividades não só se revelaram num 

elemento de grande importância quanto à subsistência das populações ribeirinhas, como 

também numa estratégia de promoção ao emprego de muitos portugueses em sectores tão 

diversos como o do comércio de peixe fresco, das conservas, dos congelados, das farinhas, 

da construção e reparação naval, da cordoaria, dos transportes, da administração, da 

investigação, da formação, entre outros. 

 “Com uma costa de mar abundante em peixe, muitos estuários de rios e 

acidentes geográficos, como as Rias Formosa e de Aveiro, onde a pesca se 

apresentava fácil e de elevado retorno, foi fácil aceitar que rapidamente o 

peixe se tornou num elemento primordial para a alimentação, e 

consequentemente factor de fixação das populações.”
3
 

Outra actividade não menos importante, e ainda associada às zonas costeiras, diz 

respeito à exploração da extracção de sal. Hoje existem inúmeras empresas dedicadas a 

este tipo de actividade, e maior parte delas situadas nas grandes cidades de Portugal, 

nomeadamente, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Rio Maior e Vila Real de Santo 

António.  

De facto, o mar oferecia alternativas para a maioria da população que se fixasse nas 

zonas costeiras. Tomemos o exemplo da Ria de Aveiro que “sempre constituiu ainda que, 

como via fluvial, um excelente meio de comunicação, utilizado não só pelas comunidades 

nas suas relações entre si, mas também de acesso ao mar, pelas frotas comercial e 

pesqueira.”
4
 

                                                           
2
http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/cartografia_potuguesa/textos/textos2/textos_06.htm#1    retirado a 

19 de Julho de 2011 

3
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_em_Portugal retirado a 20 de Julho de 2011 

4
 http://www.prof2000.pt/users/avcultur/aveidistrito/Boletim23/page05.htm retirado a 20 de Julho de 2011 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ria_Formosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ria_de_Aveiro
http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/cartografia_potuguesa/textos/textos2/textos_06.htm#1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_em_Portugal
http://www.prof2000.pt/users/avcultur/aveidistrito/Boletim23/page05.htm


7 

 

Todavia, e como seria de esperar, os factores que condicionaram o aparecimento das 

cidades de que falávamos inicialmente não se resumirão, com certeza, apenas às 

actividades associadas aos sectores comercial e piscatório. Outros factores ocorreram 

naturalmente, até porque nem todas as cidades que hoje compõem o nosso país se 

localizam na zona costeira. Falamos claramente de cidades portuguesas cujo aparecimento 

não teve origem no desenvolvimento da pesca ou na extracção do sal, por exemplo.   

Tomemos a cidade de Fátima como ponto de referência. Esta foi visivelmente uma 

cidade que surgiu por motivos puramente religiosos, dado que, se nenhum acontecimento 

místico tivesse ocorrido, muito provavelmente esta cidade não seria habitada pela 

população que a integra nos dias de hoje.  

Na verdade, também “a igreja e as ordens religiosas tiveram um papel importante na 

estruturação das cidades. Por um lado, a implantação de uma ermida ou de uma capela, 

deram por vezes origem a aldeias e vilas. Por outro lado, os locais de implantação dos 

edifícios religiosos no interior da cidade tornaram-se habitualmente focos polarizadores 

do crescimento urbano. Os adros, pátios e terreiros que geralmente se encontravam 

associados às igrejas e conventos tornaram-se com o tempo praças urbanas integradas na 

cidade e importantes elementos estruturadores do espaço urbano. Alguns conventos 

tiveram um papel activo na urbanização da cidade, promovendo a urbanização de áreas 

próximas dos seus locais de implantação.”
5
 

Voltemo-nos agora, por exemplo, para a cidade de Guimarães. Segundo autores que 

estudaram a história urbana medieval, o seu centro histórico integrava-se fielmente nos 

modelos do ocidente, na medida em que os elementos definidores comuns estavam todos 

presentes: a muralha, a catedral, as igrejas paroquiais, os conventos, o castelo e um centro 

com as suas construções. Contudo, segundo Martins (2000:8), “a fertilidade, o clima 

ameno, a existência de cursos de água, de vias romanas, estas com funções diversas dos 

caminhos medievais, mas que colocavam o sítio da futura vila num ponto de confluência 

de rotas estratégicas assegurando a comunicação com as povoações do litoral e do 

interior, foram factores favoráveis à instalação das gentes e expansão da vila.” 

                                                           

5
http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/cartografia_potuguesa/textos/textos2/textos_06.htm#1 retirado a 

19 de Julho de 2011 

http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/cartografia_potuguesa/textos/textos2/textos_06.htm#1
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Martins (2000:8) reforça ainda que “o castelo e o mosteiro, facilmente comunicáveis, 

agiram como um duplo atractivo para as populações circundantes, desenhando na 

paisagem da época o quadro típico da época: na planície, uma igreja; na colina, um 

recinto protegido.” 

Na realidade, o local onde o castelo foi edificado tinha-se revelado numa grande 

vantagem, isto é, passaria a ser o local ideal para defesa relativamente aos invasores, facto 

esse que acabou por intensificar ainda mais a fixação de população naquela zona. Além do 

mais, “a residência de condes na proximidade do castelo levou ao benefício do sítio e do 

homem na medida em que este concedeu privilégios a quem fosse povoar Guimarães.”
6
 

Portanto, tendo em conta todos os aspectos que têm vindo a ser referidos até agora, 

podemos verificar que, de facto, vários foram os factores condicionantes do aparecimento 

das cidades (comércio, pesca, religião, estruturas de defesa como castelos e muralhas, e 

certamente que existiram muitos outros, mas como referimos inicialmente, apenas nos 

interessa abordar algumas linhas gerais no que toca a este assunto). 

É óbvio que, com o aumento da população nas regiões se tenha tornado necessário 

melhorar as comunicações, os transportes e as infra-estruturas para que se pudesse instalar, 

naturalmente, o bem-estar da comunidade residente.    

Segundo Costa (1993:7),“O grande desenvolvimento das comunicações e dos 

transportes, com o consequente incremento de fluxos de pessoas, bens, serviços e 

informação e o crescimento das relações e interdependências económicas, culturais ou 

sociais, gerou uma crescente integração e interdependência entre as diversas regiões 

portuguesas, levando a uma maior aproximação entre espaço urbano e rural.”  

Ainda Costa (1993:7) acrescenta que “um dos aspectos em que se tornou mais notório 

este incremento das interdependências foi o alargamento das bacias de emprego não só 

nas duas grandes cidades, mas igualmente noutras, de ordem intermédia, como Coimbra, 

Viseu ou Castelo Branco, com o aumento das migrações pendulares e a expansão dos 

subúrbios das grandes cidades (cada vez mais próximos destas pela evolução nas 

comunicações, e superando parte das suas carências habitacionais).”  

                                                           

6
“Estudo do Centro Histórico de Guimarães”; Martins, M; Guimarães; Universidade do Minho; 2000; pág. 10   
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Segundo Costa (1993:8), já “o incremento dos tempos livres e do lazer (com a maior 

flexibilização dos horários de trabalho, o acesso generalizado a férias, a alteração do 

ciclo de vida e a difusão da escolaridade permitindo uma maior mobilidade aos jovens, a 

antecipação das reformas, etc.), a difusão da alfabetização e da educação, o maior acesso 

a infra-estruturas (económicas, de saúde, culturais), a crescente influência de padrões 

culturais e modos de vida alheios, veiculados em grande escala pelos diversos órgãos de 

comunicação social, a maior mobilidade populacional com os progressos nas 

comunicações e transportes, entre outros variadíssimos factores, levaram a uma crescente 

diluição das fronteiras entre espaço urbano e rural.”  

Segundo Conde (2000:3) “o futuro das Cidades e das Regiões depende 

crescentemente da sua capacidade de atracção e das competências que nelas se 

desenvolvem.”  

Com efeito, determinadas necessidades (tais como, a alimentação, a segurança e o 

emprego, entre outros) levaram a que as populações procurassem potenciais locais que se 

demonstrassem vantajosos na satisfação das mesmas. Assim, surgiram, como já referimos 

atrás, cidades como Lisboa e Porto, onde a primeira, hoje, se apresenta como a capital do 

nosso país, com o Metropolitano de Lisboa e os autocarros da Carris como principais 

meios de transporte da cidade.  

Ao longo do tempo, Lisboa continuou a desenvolver-se ao ritmo das mais altas 

cidades/capitais europeias. Melhoraram-se as infra-estruturas (e construíram-se novas), 

criaram-se avenidas, implantaram-se linhas de caminho-de-ferro e construíram-se 

instalações portuárias e mesmo novas urbanizações como o Parque das Nações e 

equipamentos como o Centro Cultural de Belém.  

Por outro lado, a cidade do Porto é, presentemente, conhecida mundialmente pelo seu 

vinho, pelas suas pontes e arquitectura contemporânea e antiga e pelo seu centro histórico, 

classificado como Património Mundial pela UNESCO.  

No que concerne ao Vinho do Porto considera-se que “A agro-indústria do Vinho do 

Porto teve um grande impulso no desenvolvimento das relações comerciais inter-

regionais. Esta actividade desenvolveu decididamente a relação de complementaridade 

entre o grande centro urbano do litoral e o Vale do Douro de enorme potencial agrícola, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_das_Na%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_de_Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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particularmente vocacionada para a produção de vinhos fortificados de grande 

qualidade.” 
7
 

Além disso, possui o Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro, “que depressa se 

tornou no segundo aeroporto português com maior tráfego aéreo.”
8
  

 

1.3 ALGUMAS TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

Tal como referimos inicialmente, Lima e Simões (2009:6) afirmam que “O processo 

de desenvolvimento económico não ocorre da mesma forma em toda a parte. Pelo 

contrário, é um processo bastante irregular e que, uma vez iniciado em determinados 

pontos, possui a característica de fortalecer as áreas/regiões mais dinâmicas e que 

apresentam maior potencial de crescimento.” Assim, a dinâmica económica regional 

torna-se num objecto de estudo bastante complexo, dadas as inter-relações existentes entre 

as diferentes localidades e a sua importância para a economia nacional. 

Vários foram os teóricos que se propuseram a estudar esta dinâmica económica 

regional, especialmente no período iniciado após a Segunda Guerra Mundial, com o intuito 

de esclarecer a problemática, indicando, inclusive, as possíveis soluções para a superação 

do subdesenvolvimento. 

Obviamente que o objectivo não será proceder a uma avaliação crítica destas teorias, 

apenas se pretende fazer uma breve referência dos autores e, naturalmente, das ideias 

principais das teorias mais relevantes, designadamente, a Teoria dos Lugares Centrais, a 

Teoria da Base de Exportação e a Teoria dos Pólos de Crescimento.  

Contudo, será apropriado esclarecer desde já o conceito de região para evitar 

imprecisões sobre o próprio objecto de estudo. Define-se que uma região, como unidade de 

                                                           
7 http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto retirado a 19 de Julho de 2011 

8
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto retirado a 19 de Julho de 2011 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Francisco_S%C3%A1_Carneiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
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análise, é representada por “um conjunto de pontos do espaço que tenham maior 

integração entre si do que em relação ao resto do mundo.” 
9
 

 

1.3.1  A Teoria dos Lugares Centrais 

 

 

Foi em 1983 que o geógrafo alemão, Walter Christaller
10

, procurou desenvolver uma 

teoria que explicasse a forma como os diferentes lugares se distribuíam no espaço. Para tal, 

Christaller estabeleceu que a localização dos serviços, bem como das instituições urbanas 

partiriam do conceito de centralização como princípio de ordem. 

 Das suas primeiras observações empíricas, resultou a ideia de que as actividades 

económicas e as populações se distribuem no espaço de forma ordenada, tendo como 

consequência, o aparecimento de hierarquias, redes ou sistemas urbanos. 

De entre os vários conceitos utilizados nesta teoria, destaca-se aqui o conceito de 

“lugar central”, correspondendo este ao “centro urbano (uma cidade, por exemplo) de uma 

região, à qual fornece bens e serviços centrais a uma determinada área envolvente (área 

de influência ou região complementar).”
11

 

Todavia, cada lugar central pode ser classificado hierarquicamente em função da 

quantidade e diversidade de bens e serviços que fornece à sua área de influência, pelo que 

                                                           

9
 “As Teorias do Desenvolvimento Regional e as suas Implicações de Política Económica no Pós-Guerra: O 

caso do Brasil”; Lima e Simões; Setembro; 2009; pág. 6 

10
 Walter Christaller (1893-1969) iniciou os seus estudos em filosofia e economia política e foi, mais tarde, 

em 1929, que retomou os seus estudos de pós-graduação que o levaram à sua famosa dissertação sobre a 

Teoria dos Lugares Centrais (1933). http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Christaller retirado a 6 de Agosto de 

2011 

11
http://www.civil.uminho.pt/files/ruiramos/PT/PTOrganiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Espa%C3%A7o

.pdf retirado a 17 de Julho de 2011 

http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Christaller
http://www.civil.uminho.pt/files/ruiramos/PT/PTOrganiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Espa%C3%A7o.pdf
http://www.civil.uminho.pt/files/ruiramos/PT/PTOrganiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Espa%C3%A7o.pdf
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os lugares mais importantes (isto é, de ordem mais elevada) serão aqueles que prestarem, 

mais e mais variados serviços que os lugares de ordem inferior. 

No que se refere às áreas de influência, estas serão tanto mais extensas quanto mais 

elevada for a ordem do lugar central que as serve. 

Christaller considera que também os bens e serviços podem ser hierarquizados de 

acordo com a sua importância, isto é, “quanto menor for a velocidade ou o ritmo de 

repetição do consumo de determinados produtos, mais elevados eles se situarão na 

hierarquia, e vice-versa.”
12

 Na sua óptica, se o seu consumo for frequente, os produtores 

tendem a localizar-se próximos dos consumidores, ajustando áreas de influência aos 

lugares centrais de reduzida dimensão. Por outro lado, se esse consumo se revelar de 

carácter ocasional, os produtores localizar-se-ão a uma maior distância média em relação 

aos consumidores, e entre eles, visando a rentabilidade da sua escala de produção, neste 

caso, definir-se-ão áreas de influência que apresentarão, certamente, uma maior dimensão. 

Daqui decorre, portanto, que, quanto maior for a população a ser abastecida e de mais 

longe vierem os consumidores, maior importância terá esse lugar central.  

Um lugar central de ordem superior está sempre em condições de fornecer não apenas 

todos os bens que lhes correspondem na hierarquia dos produtos e serviços, mas também, 

todos os bens que são fornecidos pelos centros de ordem inferior. Na verdade, os 

consumidores que se deslocam até esses centros de ordem superior aproveitam para 

adquirir não só os bens de consumo menos frequente, como os de consumo de maior 

ocorrência visando minimizar o esforço, o custo e o tempo dos seus deslocamentos. Ora, 

Christaller privilegia, assim, não só o interesse dos consumidores, como também a 

minimização dos custos associados aos respectivos deslocamentos. 

Uma outra afirmação típica desta teoria radicava na ideia de que “quando a produção 

de produtos e serviços é realizada em lugares centrais, a importância dos lugares será tão 

maior quanto maior for a importância dos produtos e serviços situados em elevada 

posição hierárquica e que sejam fornecidos a partir desses lugares centrais.
13

 Há, 

                                                           
12

 http://www.eumed.net/tesis/jass/11.htm  retirado a 17 de Julho de 2011 

13
 http://www.eumed.net/tesis/jass/11.htm retirado a 17 de Julho de 2011 

http://www.eumed.net/tesis/jass/11.htm
http://www.eumed.net/tesis/jass/11.htm
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portanto, aqui uma relação directa entre a relevância dos lugares centrais e a importância 

dos produtos e serviços por eles disponibilizados.  

Partindo do princípio de que as pessoas procuram o lugar central mais próximo para 

se abastecerem e que os fornecedores seguem o princípio económico de maximização do 

lucro, esta teoria defende que “os lugares centrais e as respectivas áreas de influência 

tendem a dispor-se no espaço segundo uma malha hexagonal.” 14
  

De acordo com Cima e Amorim na Revista da FAE nº 2 (2007:79), “Esta teoria é 

geral porque não explica somente o crescimento dentro de uma cidade individualizada 

mas também a distribuição espacial dos centros urbanos na economia regional e 

nacional.”
15

  

Segundo os mesmos autores
16

, e na perspectiva de Richardson (1975), “O alcance de 

um bem ou serviço depende de vários factores, mas a distância económica é seu 

determinante principal, ou seja, é a maior distância que a população dispersa se dispõe a 

percorrer para adquirir um bem ou utilizar um serviço”. 

 

1.3.2  A Teoria da Base de Exportação  

 

De acordo com o enunciado por Silva (2004:76),“a região, como um espaço aberto, 

sofre influências do exterior, seja através da procura externa pelos seus produtos, seja 

devido às políticas económicas dos governos hierarquicamente superiores.” 

                                                           

14
 http://www.knoow.net/ciencterravida/geografia/lugarescentraisteoria.htm#vermais retirado em 17 de Julho 

de 2011 

15
 http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20358.pdf  retirado em 17 de Julho de 2011 

16
“Desenvolvimento Regional e organização do espaço: uma análise do desenvolvimento local e regional 

através do processo de difusão de inovação”; CIMA, E. e AMORIM, L.; Curitiba; Revista FAE; v. 10; n.2; 

Julho/Dezembro; 2007, pág. 79 

 

http://www.knoow.net/ciencterravida/geografia/lugarescentraisteoria.htm#vermais
http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20358.pdf
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Já para Cima e Amorim (2007:79) “A região passa a existir para o resto do mundo a 

partir do momento em que comercializa seus produtos além das suas fronteiras.”  

Na maior parte das vezes, as teorias de crescimento regional centram o seu foco de 

análise nas relações da região com o exterior, particularmente na sua capacidade de 

exportação, desde que, num contexto de abertura inter-regional, as actividades de 

exportação sirvam de suporte ao crescimento da região exportadora. De facto, para estudar 

uma região, um dos problemas fundamentais é entender as suas relações com o restante 

território nacional e com o exterior. É nesta condição que reside a origem da teoria da base 

económica ou da base de exportação. 

Segundo Pereira (2010), “os ganhos com exportações tornaram-se fundamentais na 

satisfação das necessidades da população, já que estes têm permitido, cobrir os custos das 

importações necessárias.” 

A Teoria da Base de Exportação foi, então, desenvolvida por North
17

, na década de 50, 

devido às inadequações, segundo o mesmo, das teorias da localização e do crescimento 

regional na explicação da dinâmica da economia norte americana. 

De acordo com Lima e Simões (2009:22) “Os mercados extra-regionais sempre foram 

alvo da produção regional e a sua taxa de crescimento esteve directamente relacionada às 

exportações básicas [entre 1860 e 1920, 40% a 60% do rendimento regional tinha origem 

no sector exportador]. As demais actividades do sector secundário e do terciário 

destinavam-se a atender às necessidades de consumo local. Todo o desenvolvimento da 

região dependeu, desde o início, da sua capacidade de produzir artigos exportáveis.” 

Foi neste contexto que se desenvolveu o conceito de “base de exportação” para 

designar colectivamente os produtos exportáveis de uma região, quer primários, 

secundários ou terciários. Segundo os mesmos autores “O desenvolvimento de um artigo 

de exportação reflectia uma vantagem comparativa nos custos relativos da produção, 

                                                           

17
 Douglass C. North nascido a 1920 é um economista norte-americano conhecido pelo seu trabalho na 

história da economia. Em 1993 recebeu o Prémio Nobel das Ciências Económicas juntamente com Robert 

Fogel e tem sido professor na Universidade de Washington em St. Louis. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Douglass_North#cite_note-2 retirado a 6 de Agosto de 2011 

http://en.wikipedia.org/wiki/Douglass_North#cite_note-2
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incluindo custos de transferência e, à medida que as regiões cresciam em torno desta base 

eram geradas economias externas, que, por sua vez, estimulavam a competitividade dos 

artigos de exportação.” A base de exportação desempenhava assim um papel fundamental 

“na confirmação da economia de uma região, na determinação da quantidade de 

actividades locais, secundárias e terciárias, que se desenvolveriam, bem como sobre a 

dinâmica da indústria subsidiária, a distribuição da população, o padrão de urbanização, 

as características da força de trabalho, as atitudes sociais e políticas e o crescimento dos 

centros nodais, de tal forma que o seu crescimento estava intimamente vinculado ao 

sucesso das suas exportações.” 
18

 

Segundo Silva (2004:52) “O modelo da base económica obriga a que se trace um 

quadro detalhado das inter-relações da economia regional, incluindo os fluxos monetários 

que se movimentam entre as empresas e as regiões. Dever-se-á procurar identificar a 

origem e o destino desses fluxos, visando distinguir para cada sector ou actividade, qual a 

parte da produção regional que, directa ou indirectamente, se destina à satisfação da 

procura externa, da parte que se direcciona ao atendimento da procura interna, local ou 

regional.” 

Ainda segundo Silva (2004:58), “Quanto menor for uma região mais ela será aberta, 

ou seja, dependente do que ocorre no exterior.” 

 

1.3.3  A Teoria dos Pólos de Crescimento 

 

As discussões sobre a política regional, nas últimas décadas, ganharam um importante 

elemento com a introdução dos conceitos de pólo de desenvolvimento e de pólo de 

crescimento. 

                                                           

18
 “As Teorias do Desenvolvimento Regional e as suas Implicações de Política Económica no Pós-Guerra: O 

caso do Brasil”; Lima e Simões; Setembro; 2009; pág. 22 
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A Teoria dos Pólos de Crescimento foi desenvolvida por François Perroux
19

 em 1955, 

ao observar a concentração industrial de Paris, em França, e ao longo do Vale da Ruhr, na 

Alemanha. Segundo Souza (2005:88),“Os pólos industriais de crescimento surgiram em 

torno de uma aglomeração urbana importante (Paris), ao longo das grandes fontes de 

matérias-primas (Vale da Ruhr), assim como nos locais de passagem de fluxos comerciais 

significativos e em torno de uma grande área agrícola dependente (São Paulo). O pólo de 

crescimento tem uma forte identificação geográfica, porque ele é produto das economias 

de aglomeração geradas pelos complexos industriais, que são liderados pelas indústrias 

motrizes.” 

Correspondendo o complexo industrial, de acordo com o mesmo autor, a “um 

conjunto de actividades ligadas por relações de insumo-produto” que “formará um pólo 

de crescimento quando for liderado por uma ou mais indústrias motrizes e tornar-se-á 

num pólo de desenvolvimento quando este provocar transformações estruturais e expandir 

o produto e o emprego no meio em que está inserido”. 

No que respeita à noção de indústria motriz, esta tem como principal função, segundo 

Silva (2004:67), “gerar ou produzir economias externas, quer sejam tecnológicas, quer 

sejam pecuniárias.” De acordo com Tolosa (1972:196), para Perroux, uma indústria motriz 

deve apresentar três características principais:  

“ (...) em primeiro lugar possuir grande porte, (...) deste modo, as suas 

decisões tendem a causar um grande impacto na área. Segundo, deve de 

apresentar uma taxa de crescimento superior à média regional. (...) 

Finalmente, a indústria motriz deve caracterizar-se por uma forte 

interdependência técnica (linkages) com uma gama diferenciada de outras 

indústrias, de modo a formar um complexo industrial. (...) ”. 

                                                           

19
 François Perroux (1903-1987) era um economista francês e foi professor do Collège de France, depois de 

ter ensinado nas Universidades de Lyon e de Paris. http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Perroux 

retirado a 6 de Agosto de 2011 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Perroux
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Silva (2004:68) explicitou que “a indústria motriz actua no sentido de obter matérias-

primas, atrair mão-de-obra e produzir, funcionando como agente de dinamização da vida 

regional, atraindo outras indústrias, criando aglomeração populacional, o que estimulará 

o desenvolvimento de actividades primárias fornecedoras de alimentos e matérias-primas, 

e desenvolvendo a formação de actividades terciárias proporcionais às necessidades da 

população que se instala em seu redor.” 

Um outro aspecto também importante é o facto de Perroux distinguir os conceitos de 

crescimento e de desenvolvimento. Para este teórico, segundo Andrade (1987:59), “ (...) o 

desenvolvimento é a combinação de mudanças sociais e mentais de uma população que a 

tornam apta a fazer crescer, cumulativamente e de forma durável o seu produto real, 

global (...) ”, o que significa que o pólo de crescimento não se identifica com o pólo de 

desenvolvimento. 

De acordo com Silva (2004:70) “o pólo de crescimento é sempre um ponto ou uma 

área que influencia uma determinada região. Para que esta influência realmente seja 

exercida em toda a sua dimensão, o pólo precisa de dispor de canais que estabeleçam a 

sua ligação com toda a região por ele influenciada. As estradas, os meios de transporte e 

de comunicação, desempenham esta função possibilitando o crescimento dos pólos 

principais pela formação do que Perroux chama de zonas de desenvolvimento”. 

Na perspectiva de Perroux, e segundo o referido por Cima e Amorim na Revista FAE 

nº 2 (2007:80), “o crescimento não se difunde de maneira uniforme entre os sectores de 

uma economia, concentrando-se sim em certos sectores, com efeito, em indústrias de 

crescimento particulares. (…) Estas indústrias tendem a formar aglomerações e a dominar 

outras indústrias, gerando efeitos de difusão em outras indústrias, elevando, assim, o 

produto e aumentando o emprego e a tecnologia. (…) ” 

Perroux (1967:164) salienta que “o crescimento não surge em toda parte ao mesmo 

tempo; manifesta-se com intensidades variáveis, em pontos ou pólos de crescimento; 

propaga-se, segundo vias diferentes e com efeitos finais variáveis, no conjunto da 

economia”. 

No que concerne ao conceito de cidade, Perroux é bem claro no que toca à sua 

definição, afirmando tratar-se de “um centro de crescimento, um centro de atracção e de 
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difusão. (…) Ela será centro de crescimento se existir uma reacção multiplicadora entre o 

investimento realizado na cidade, o emprego, o crescimento demográfico, o progresso 

tecnológico etc.”
20

 

Além disso, Cima e Amorim (2007:81) acrescentam ainda que, na perspectiva de 

Higgins (1985), para que uma cidade seja considerada um centro de atracção, é necessário 

que “a expansão gerada pelo investimento realizado no centro conduza a uma redução da 

população na região periférica (migração da população da região periférica para o 

centro).”  

Deste modo, e segundo Lima e Simões (2009:9) “A produção do pólo é tecnicamente 

necessária ao desenvolvimento nacional; do seu desempenho depende a vida da região, 

pois através dos seus efeitos de complementaridade e concentração são estimuladas zonas 

de desenvolvimento. É preciso conceber eixos de desenvolvimento entre os pólos situados 

em pontos diferentes do território, o que implica orientações determinadas e duradouras 

de desenvolvimento territorial.” 

Ainda Lima e Simões (2009:10) esclarecem que “a análise de Perroux não leva a uma 

conclusão imediata e simples de política económica, mas orienta algumas decisões 

práticas e evidencia a importância não apenas dos grandes empresários privados neste 

processo, mas também dos poderes públicos e suas iniciativas, bem como das pequenas 

inovações.” 

Segundo Neto (2007:449), “No caso da teoria dos Pólos de Crescimento de Perroux, 

os pólos são entendidos como uma aglomeração geográfica de empresas industriais 

motoras e de empresas dependentes, fornecedoras ou clientes das indústrias motoras e que 

em termos de escolha de localização são por elas atraídas e que, em resultado da 

aglomeração geográfica, tem benefícios em termos de custos de transporte e de economias 

de escala.” 

                                                           

20
 “Desenvolvimento Regional e organização do espaço: uma análise do desenvolvimento local e regional 

através do processo de difusão de inovação”; CIMA, E. e AMORIM, L.; Curitiba; Revista FAE; v. 10; n.2; 

Julho/Dezembro; 2007, pág. 80 
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1.4 FÁTIMA E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Sob a forma de linhas gerais e, em resposta às questões inicialmente colocadas, 

podemos constatar, primeiramente, que o desenvolvimento das regiões não se manifesta de 

maneira uniforme (revelando-se até bastante irregular), tratando-se de um processo que 

ocorre gradualmente e consoante o grau de dinamismo e potencialidade da respectiva zona. 

Em segundo lugar, foram as próprias necessidades das populações residentes nessas 

áreas que induziram o seu desenvolvimento, queremos com isto dizer, que a população, 

face às diversas dificuldades impulsionadas, essencialmente pelo período da Segunda 

Guerra Mundial, viu-se obrigada a procurar locais que lhe permitisse suprir, ou pelo menos 

atenuar, as carências que se faziam sentir naquela época.  

Vários foram os factores que motivaram o aparecimento regional, entre os quais se 

destacam os comerciais, religiosos, espaciais e de segurança/defesa e, como é óbvio, um 

incremento de população numa dada região obriga ao seu próprio desenvolvimento que 

passa geralmente, e como temos vindo a verificar, por uma melhoria das infra-estruturas já 

existentes e pela criação de novas, nas comunicações e nos transportes. 

É mais do que evidente, que a revitalização das cidades, da sua imagem, da sua 

visibilidade e das suas infra-estruturas é crescentemente induzida a pretexto de eventos ou 

iniciativas que estimulam e arrastam atrás de si um sem número de outros projectos. 

Procurar identificar vantagens, desvantagens, bem como possíveis lacunas e 

oportunidades existentes será de todo um passo importante para que este tipo de 

desenvolvimento ocorra de uma forma minimamente eficiente e que, ao mesmo tempo, 

faça com que a respectiva população residente afirme com convicção de que “vale a pena 

viver naquele local”.  

Ora, desde o início deste primeiro capítulo que partimos de algo geral. Será agora 

conveniente restringirmos a nossa análise para algo mais particular/específico.     



20 

 

Passemos, então, e para terminar, para a essência deste trabalho. É evidente que, após 

tudo o que tem vindo a ser referenciado, teremos maior interesse nos factores que 

desempenharam um papel fundamental no aparecimento da cidade de Fátima.  

À partida, tudo indica que, como referimos atrás, o aparecimento desta cidade foi 

visivelmente motivado por factores ligados à religião/misticismo. Tudo começou quando 

determinado dia surgiu alguém que alegou ter presenciado a uma (ou várias até) aparição 

(ões) de uma dada figura transcendente e, como é óbvio, revelações deste prisma acabaram 

por atrair um elevadíssimo número de devotos àquele local, por muitos considerado como 

sendo o “local sagrado”, ideal para residir, acreditando que ali estariam protegidos pelo seu 

“Deus”. 

Contudo, directamente ligado ao factor religioso também está o factor comercial. Este 

segundo factor revelou-se essencial no desenvolvimento daquela região. De facto, com o 

passar do tempo, o incremento da população residente e toda aquela fé instalada naquele 

local impulsionou, em grande escala, o comércio de artigos religiosos que, ainda hoje, 

continuam a ser vendidos sem grandes dificuldades.  

Deste modo, e de uma forma sintetizada, temos então: uma visão que atrai milhares de 

pessoas a um local que antes era completamente despovoado. Em consequência disso, 

criam-se infra-estruturas tais como, habitações, igrejas, conventos, santuário, hotéis e, 

sobretudo, um avultado número de estabelecimentos comerciais. Um outro aspecto não 

menos importante reside no facto desse desenvolvimento regional também arrastar consigo 

emprego à população residente e despertar a curiosidade de muitos turistas que visitam 

aquele local na expectativa de puder usufruir de um lugar, por muitos definido como 

aquele onde a tranquilidade e a sensação de bem-estar interior predominam. 

Portanto, no próximo capítulo iremos, assim, proceder a um estudo mais 

pormenorizado da história desta cidade, tão conhecida nos dias de hoje por receber 

milhares de pessoas anualmente.  

 

 

 



21 

 

CAPÍTULO II - CIDADE DE FÁTIMA: O SEU APARECIMENTO E EVOLUÇÃO 

 

2.1 ENQUADRAMENTO 

 

É já do senso comum que o tempo controla cada segundo do nosso quotidiano e, nada 

podendo fazer para o evitar, este passa, e com ele se instalam a famosa mudança e a ilustre 

novidade.  

Tomemos a título de exemplo o Planeta Azul que hoje já não é o mesmo de há biliões 

de anos atrás. Este, como sabemos, desde a sua concepção, tem vindo a ser objecto de um 

desenvolvimento progressivo a todos os níveis. 

Se viajarmos no tempo e nos situarmos precisamente na época histórica alusiva à 

formação do Planeta Terra, partiremos da constatação de que tudo surgiu em resultado de 

um fenómeno, que apesar de ainda hoje não ser totalmente entendido e de existir um 

avultadíssimo número de teorias defendidas por diversos cientistas, aquele não deixou de 

ser extraordinário, pois parece até ter ocorrido com uma certa coerência. Ora vejamos, o 

Mundo em que vivemos é constituído por continentes que, por sua vez, são compostos por 

um conjunto de países (uns maiores do que outros, certamente) e cada país é oriundo de 

um conjunto de localidades (sejam elas cidades, vilas ou apenas aldeias).  

Seguindo esta linha de raciocínio, podemos afirmar que as localidades 

desempenharam um papel importantíssimo no aparecimento dos países, e não seria de 

estranhar afirmar também a sua relevância no desenvolvimento dos mesmos. Podemos até 

dizer que aquelas são “a alma” do país a que pertencem e sem as quais jamais existiriam. 

Assim como o Homem nasce e vai crescendo, desenvolvendo os seus comportamentos e 

mentalidades e adquirindo aquilo a que chamamos de “experiência de vida” ao longo da 

sua existência, também as localidades vão evoluindo com o passar do tempo. No fundo, 

cada localidade tem a sua história e a sua vida, nas quais se inclui um passado, um presente 

e, naturalmente, um futuro.  

Portugal é composto por imensas localidades. Dentro destas, destacam-se, por um 

lado, aquelas que nos seus primórdios eram praticamente desconhecidas no país (devido 

em parte à reduzida quantidade de população aí residente), mas que hoje já se mostram 
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bastante desenvolvidas e até mesmo auto-suficientes. Por outro lado, existem também 

situações menos agradáveis aos nossos olhos, nomeadamente locais, que até tinham 

alguma povoação no seu começo, e que acabaram por regredir e cair no esquecimento, 

estando hoje despovoadas e completamente abandonadas.  

A evolução é encarada hoje, por todos nós, como algo absolutamente natural e que 

está constantemente presente no nosso dia-a-dia. Mas o que poderá incitar um progresso 

repentino de um determinado lugar? 

Uma localidade que desperta grande curiosidade, pelo acelerado desenvolvimento que 

tem tomado desde a sua origem, é a cidade de Fátima. Considerada hoje como “cidade da 

paz”, alcançou celebridade nacional, que pouco a pouco ultrapassou as fronteiras e ecoou 

mundialmente, em consequência de acontecimentos ocorridos em 1917 num dos seus 

lugares mais ermos e desolados, a Cova da Iria.    

  

2.2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE FÁTIMA 

 

A freguesia de Fátima foi fundada em 1568 e situa-se em pleno Maciço Calcário 

Estremenho, nos contrafortes da Serra de Aire.  

O clima é caracterizado pela sua alta pluviosidade, que apenas ocorre durante o 

Inverno, e pelos seus Verões que surgem sempre extremamente quentes e secos. Entre a 

rocha calcária, aparece a argila vermelha que constitui elemento predominante do solo 

desta zona e que resulta da constante descalcificação do calcário. Uma outra característica 

das formações cársicas são as chamadas dolinas que se apresentam sob a forma de 

depressões no terreno. Estas condições climatéricas, aliadas às características do solo, 

determinam, obviamente, uma região adversa à agricultura.  

Fátima, pertence ao Concelho de Ourém, Distrito de Santarém e, antes de 1917, era 

uma aldeia pouco conhecida nascida num descampado, voltada para a pastorícia e para a 

agricultura de sequeiro, e sem grandes antecedentes históricos.  
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A povoação residente em Fátima não se manteve demograficamente baixa ao longo 

dos tempos e, tal como mencionámos atrás, a ocorrência de determinados acontecimentos 

induziram ao seu crescimento, de forma até bastante considerável. Esta evolução não 

ocorreu, unicamente numa dimensão demográfica, tendo-se também reflectido ao nível do 

sector comercial e hoteleiro, como teremos oportunidade de ver um pouco mais à frente e 

ainda neste capítulo. 

Na realidade, podemos constatar que foram vários os fenómenos que tornaram 

possível que esta pequena aldeia conquistasse, progressivamente, a sua própria identidade. 

Considera-se assim importante proceder a uma sucinta esquematização (Figura 1) das datas 

mais relevantes e dos respectivos acontecimentos, no intuito de fornecer uma visão mais 

detalhada dos momentos mais marcantes do processo de afirmação daquela localidade.  

 

FIGURA 1: ESQUEMATIZAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS EM FÁTIMA 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaboração própria 

 

 Tendo em conta o descrito acima, será adequado efectuarmos uma descrição de cada 

um dos momentos com o objectivo de contribuir para uma melhor compreensão do 

ambiente vivido em cada uma dessas épocas, as dificuldades sentidas, as reais condições 

de vida, a escassez de recursos em consequência das condições climatéricas adversas, os 

projectos e planos de urbanização da zona, o tipo de agricultura praticada, as políticas 

adoptadas, o papel assumido pelas entidades eclesiásticas, bem como os esforços levados a 

cabo pela Câmara Municipal de Ourém com vista ao aumento do bem-estar dos habitantes 
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e dos peregrinos na sua freguesia. É importante, assim, que se tenha a noção das condições 

em que se encontrava Fátima antes do acontecimento místico ocorrido a 1917 e se 

aperceba de que forma esta foi progredindo nos diversos níveis, e das razões que 

conduziram aos avanços descritos. Deste modo, achou-se conveniente efectuar uma 

subdivisão por épocas dos diversos momentos para facilitar a sua compreensão. 

 

2.3  A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA REGIÃO DE FÁTIMA 

 

2.3.1  1ª ÉPOCA: DAS APARIÇÕES AO INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA BASÍLICA 

(1917 – 1930) 

 

O surgimento do ano de 1917 constituíra, como vimos, um marco decisivo e 

fortemente impulsivo ao desenvolvimento do lugar da Cova da Iria que outrora era deserto. 

Um acontecimento inesperado e sobrenatural teve lugar: Três crianças (Lúcia dos Santos, 

de dez anos, e seus dois primos Francisco e Jacinta Marto, de nove e sete anos, 

respectivamente) afirmaram ter presenciado as aparições de Nossa Senhora entre 13 de 

Maio e 13 Outubro desse mesmo ano.  

Conta-se que no dia 13 de Maio de 1917 Lúcia, Francisco e Jacinta viram aparecer 

uma Senhora vestida de branco e muito luminosa, que lhes pediu para todos os dias 

rezarem o terço, para que houvesse paz no Mundo. Acrescenta-se ainda que Nossa Senhora 

combinou, a partir daí, encontrar-se com os três videntes no dia 13 de cada mês, na Cova 

da Iria.  

Lúcia, sendo a mais velha, pediu segredo, mas, naturalmente, os mais novos não 

conseguiram guardá-lo e acabaram por contar a outras pessoas aquilo a que tinham 

assistido. 

Todavia, é certo que nem sempre o que é falado entre o povo é merecedor de 

veracidade e muitas vezes tratam-se de situações inteiramente desconhecidas aos olhos dos 

comuns mortais, o que nos deixa aquém de meras expectativas. Os factos ocorreram 

durante esta primeira época, tendo a Igreja assumido um papel neutro em relação àquelas 
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revelações, pois tratava-se de um fenómeno inimaginável e completamente inesperado, 

colocando-se constantemente a dúvida quanto à autenticidade das mesmas e, em 

consequência disso, tal resultou na ausência de preocupação desta entidade eclesial na 

organização do espaço naquela altura.  

No dia 13 de Julho, por ocasião da terceira aparição, Nossa Senhora prometeu um 

milagre para que as pessoas acreditassem nas três crianças. Mas a 13 de Agosto, os três 

meninos foram aprisionados, e não puderam ir à Cova da Iria. 

A 13 de Outubro, uma multidão de pessoas encheu o local das aparições e assim 

presenciou o “Milagre do Sol”, que provou a veracidade destas aparições: “a chuva parou 

e o sol girou três vezes sobre si próprio, lançando feixes de luz coloridos, até parecer 

despegar-se do firmamento e cair sobre a multidão.”
21

 

Nossa Senhora deixou a sua mensagem ao Mundo, pedindo que lhe fizessem ali uma 

capela e que rezassem o terço todos os dias pela redenção dos pecadores.  

Tendo em conta o ocorrido e reconhecendo que o “Milagre” poderia atrair multidões 

até à Cova da Iria e contribuir significativamente para o seu desenvolvimento económico, a 

autarquia de Ourém decidiu dar um passo em frente e assumiu responsabilidades na 

organização do espaço começando, nos primórdios dos anos 20, a conceder autorizações 

para construções em terrenos urbanizáveis.  

Esta é, definitivamente, a altura em que se esboça o desejo de algum ordenamento e já 

naquela data, se manifestava a intenção de construir um Santuário. É no local das aparições 

que surgem, então, as primeiras construções de carácter puramente religioso, 

nomeadamente, o Arco, a Capelinha e a Capela das Confissões, bem como as primeiras 

residências fixas, apesar de ainda não integradas em qualquer plano urbanístico.  

O ano de 1922 foi muito importante, pois foi a data a partir da qual a Cova da Iria se 

tornou um local habitacional, com a migração de um habitante do lugar da Lomba 

(freguesia de Fátima), José Pereira, para o local, onde constrói a primeira casa que lhe 

serviu de habitação e onde instalou a primeira padaria, surgindo assim o primeiro 

estabelecimento comercial do lugar. 

                                                           
21

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Milagre_do_Sol retirado a 22 de Fevereiro de 2011 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Milagre_do_Sol
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É em 1923 que se começa a delinear o que viria a ser o Santuário, e neste sentido, 

procede-se, a 12 de Março de 1924, à vedação do recinto com um muro e à colocação de 

arcadas e portões de ferro na sua entrada principal, tendo de cada lado dessa entrada 

construções para a venda de artigos religiosos. 

Tal como previa a Câmara Municipal de Ourém, a ocorrência do “Milagre” agitou, 

sem dúvida alguma, muitos fiéis, condicionando, assim, o aparecimento de um 

“Aglomerado Urbano”, cujo desenvolvimento ocorreu gradualmente, conforme se pode 

comprovar pelos gráficos seguintes. 

 

        GRÁFICO 1: CRESCIMENTO POPULACIONAL DE COVA DA IRIA 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambrósio. (1999) 

GRÁFICO 2: EVOLUÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE COVA DA IRIA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambrósio. (1999) 
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A carência ao nível do abastecimento de água na época era extremamente significativa 

e, como tal, era necessário tomar providências em relação a esse facto. É neste sentido que, 

a 13 de Junho de 1924, foi aberto o primeiro poço a 50 metros da Capelinha das Aparições 

onde foram colocadas diversas torneiras para abastecer a população, sobretudo, os 

peregrinos. Algum tempo depois, esse abastecimento foi reforçado com a abertura de mais 

dois poços, a pouca distância uns dos outros. Junto de cada construção abriu-se também 

um depósito para armazenagem da água que provinha das chuvas, e que corria através de 

caleiras colocadas nos telhados dos edifícios. 

O culto de Nossa Senhora de Fátima espalhou-se rapidamente e as peregrinações 

foram crescendo de ano para ano, com dezenas de milhares de fiéis, vindos de todo o país, 

a acampar na Cova da Iria nos dias 13 de cada mês. Daqui surge, então, a crescente 

necessidade de reunir esforços na criação de infra-estruturas que permitissem não só 

acolher os peregrinos, como também atrair pessoas de outros países. Neste contexto, várias 

visitas ministeriais tiveram lugar na Cova da Iria com o intuito de se inteirarem dos 

diversos problemas existentes e, algum tempo depois, são realizados diversos estudos para 

a elaboração de um adequado plano de urbanização para o lugar.  

A 28 de Março de 1928, o Ministro das Obras Públicas e Comunicações, nomeia uma 

Comissão para realizar o primeiro estudo do plano de urbanização da Cova da Iria, o 

“Projecto de Urbanização dos Arredores da Cova da Iria” e das medidas necessárias para 

a defesa, protecção e engrandecimento do local. Neste projecto previa-se uma zona de 

protecção em volta da Basílica e dos hospitais, um parque de automóveis, hotéis e diversas 

edificações para vários fins. Todavia, o projecto elaborado não chegou a ser aprovado.  

Quando se inicia a construção da Basílica, em 1928, já existia um hotel em construção. 

Esta situação demonstra a crescente afluência de peregrinos à região, e se este não 

bastasse, a confirmá-lo, inaugurou-se, em 1929, não só o Hospital-Sanatório, para onde 

seria transferido um posto de verificações médicas, mas também o primeiro hotel funcional 

da Cova da Iria conhecido como “Hotel da Madeira”. 

Efectivamente, após as primeiras peregrinações, o aumento do número de pessoas para 

dormir e descansar na Cova da Iria tornou-se uma constante. A fadiga da viagem e o desejo 

de assistir às celebrações nocturnas, em especial à procissão das velas, originava a procura 



28 

 

de quartos e locais de descanso em todas as casas e até nas barracas de madeira que se 

passaram a construir nos terrenos. 

Só a 13 de Outubro de 1930, o Bispo de Leiria declara dignas de fé as aparições e 

autoriza o culto à Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Esta postura fez com que o 

movimento de expansão do culto à Virgem de Fátima se incrementasse, para além das 

fronteiras nacionais. 

Quanto à principal fonte de subsistência na época, esta era, indubitavelmente, a 

agricultura. A comunidade era maioritariamente constituída por pequenos proprietários que 

exploravam o solo com muito esforço, mas escasso rendimento. Os solos eram de tal modo 

fracos, acidentados e pedregosos, que tornavam o trabalho do campo difícil e pouco 

compensador, numa agricultura de subsistência, destinada quase exclusivamente ao 

autoconsumo. De referir que, um conceito como trabalho infantil não existia neste período, 

este apenas fazia sentido em sociedades desenvolvidas, e em países subdesenvolvidos, o 

trabalho desempenhado por crianças era encorajado e encarado como um instrumento de 

aprendizagem e, muitas vezes, visto como uma “iniciação não ritual ao mundo dos 

adultos”.
22

 

No que se refere à pastorícia, esta funcionava como actividade complementar da 

agricultura, sendo rara a família que não tivesse o seu pequeno rebanho. Este era, na 

maioria das vezes guardado por crianças ou idosos, pois os restantes tornavam-se 

necessários nas tarefas mais penosas do campo. 

Sendo a agricultura e a pastorícia as principais fontes de rendimento, começaram a 

surgir, para apoio dessas actividades ou delas derivadas, algumas indústrias tradicionais e 

ofícios. Nos montes foram construídos moinhos de vento, pequenas adegas para a 

produção de vinho, e lagares, para a produção de azeite. Será conveniente mencionar que a 

azeitona constituía a riqueza da zona, o que levava a que os olivais fossem muitos e bem 

cuidados. De facto, a oliveira encontrou uma boa zona de proliferação na região, dada a 
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sua apetência por terrenos calcários e a sua exigência de invernos rigorosos e estios 

quentes e secos – um clima tipicamente mediterrânico. 

Contudo a impossibilidade de cultivar as terras situadas em redor do local das 

Aparições, conduziu a que muitos proprietários desistissem do cultivo das mesmas e 

passassem a tirar rendimento da construção de barracas improvisadas para venda de artigos 

religiosos e outro comércio. 

A construção de todo este conjunto de habitações e estabelecimentos de comércio 

estendeu-se ao longo da estrada (EN 356) que havia sido construída já depois de 1917, e 

pelos campos. Todo este desenvolvimento ocorreu antes da existência de qualquer espécie 

de planeamento e fora das normas administrativas.  

No que se refere aos processos, às trocas e aquisições de bens, estas realizavam-se, 

principalmente, nas Feiras mensais e no mercado semanal de Ourém. 

Um meio de comunicação como o telefone, essencial ao desenvolvimento 

civilizacional, é inaugurado em Fátima a 16 de Novembro de 1930, tendo a primeira cabine 

sido instalada no Hotel de Nossa Senhora de Fátima. 

 

2.3.2 2ª ÉPOCA: DO INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA BASÍLICA AO ENCERRAMENTO 

DO ANO SANTO (1931-1951) 

 

Em 1932 já existiam na Cova da Iria o Hotel de Nossa Senhora de Fátima, a Pensão 

Católica, a Pensão Ouriense, a Pensão Modesta e o Café Leiria. Em 1934, a Câmara 

Municipal declara Cova da Iria como “zona urbanizada” para construção e reconstrução 

de prédios urbanos, destinados a habitação e outros fins.  

Em 1935, e em resultado de carências de vária ordem, em especial de abastecimento 

de água e do crescimento desordenado da construção, foi equacionada a necessidade de 

estudar um novo plano de urbanização. 

Só alguns anos mais tarde, é encarregado o Arquitecto Cottinelli Telmo de estudar um 

plano de urbanização para Fátima. Este, com base em elementos de estudo anteriores, 
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organizou o seu anteplano e entregou - o ao Ministro das Obras Públicas no ano de 1944. 

No citado documento era referido que o Plano não deveria de ter características de vila ou 

de cidade e acrescentava que, “na urbanização a fazer-se dever-se-ia conservar o mais 

possível a paisagem, melhorando-a com uma arborização tão larga quanto permitissem a 

natureza do terreno e as disponibilidades orçamentais, mas mantendo o ar natural do 

conjunto. (…) ”.
23

 Chama-se aqui a atenção para a preocupação com a conservação do 

ambiente natural, que acaba por constituir um factor adicional da procura turística, por 

razões que se prendem com o exotismo de certas paisagens e a aprazibilidade dos lugares. 

Previa-se também, neste novo projecto, a necessidade de encontrar uma solução para o 

problema existencial das peregrinações, o trânsito automóvel, e para isso, Cottinelli definiu 

um novo traçado para a estrada nacional que atravessava a Cova da Iria.  

Este plano foi aprovado a 9 de Abril de 1945, e constituiu, sem dúvida, a base para a 

definição da zona de protecção do recinto do Santuário, de novos acessos ao recinto das 

Aparições e à Cova da Iria. De referir que “o motivo principal e fundamental do todo é o 

Templo de Nossa Senhora de Fátima e é, portanto, em irradiação dele que o plano de 

urbanização tem que ser concebido. (…) A enorme massa de peregrinos obriga a acessos, 

a parques e a alojamentos, lavabos, instalações sanitárias e pequenos hotéis, pensões e os 

hospitais que no seu conjunto é preciso obter ambiente de imponência religiosa, de mística 

e de dignidade e por tudo isto ter sido atendido este projecto merece aprovação.”
24

 

Entre 1945 e 1946, o arquitecto João Antunes efectua um novo estudo que nas suas 

linhas gerais não diferia muito do projecto anterior. Intitulava-se “ Projecto de 

Urbanização da Cova da Iria – Fátima”, mas não teve o mesmo sucesso de aprovação que 

o anterior, pois não parecia suficientemente desenvolvido para a nova população da Cova 

da Iria, já que o seu número tinha vindo a aumentar significativamente desde 1917. 

A 13 de Maio de 1946, têm lugar as cerimónias de coroação da Imagem de Nossa 

Senhora, que atraíram, obviamente, milhares de peregrinos a Fátima. As barracas 

multiplicaram-se e o problema de abastecimento de água agravou-se. Esta situação é 
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testemunhada por inúmeros representantes de entidades públicas, os quais se reúnem logo 

após as cerimónias. Os problemas foram então largamente discutidos, e sendo o nome de 

Fátima cada vez mais falado além-fronteiras, tal facto causava problemas de imagem ao 

Governo, uma vez que a falta de infra-estruturas básicas causavam impressões negativas 

aos peregrinos estrangeiros que, com tanta frequência e em tão grande número, visitavam o 

local das Aparições. 

Estas circunstâncias levaram à promulgação, em 11 de Agosto de 1948, do Decreto 

37.008. Pela primeira vez, se tomavam medidas de ordem prática e uma nova época se 

iniciava com este diploma, procurando-se “corrigir os erros do passado, ordenar o 

presente e preparar o futuro”. Este constitui, de facto, um passo essencial para a 

organização do aglomerado urbano e criou condições de intervenção do Ministério das 

Obras Públicas nos acessos, na regularização do recinto religioso e na prestação de auxilio 

técnico à Administração do Santuário de Fátima. O citado Decreto definiu a zona de 

protecção do Santuário, conferindo o carácter de permanência a todas as futuras 

construções, tendo a partir daí, começado a desaparecer as barracas de comércio 

provisório, e surgido mais edifícios, moradias e hotéis, bem como foram criadas novas vias 

de comunicação. 

Entretanto, o Santuário consegue obter mais terrenos para regularização do recinto e a 

Capela das Confissões é demolida, tendo sido feitas ainda sucessivas terraplanagens, 

alargando-se o espaço e colmatando-se as colinas. No que respeita à estrada distrital, esta 

foi desviada, e duas grandes rotundas foram construídas: uma com ligação a Ourém e a 

Minde e outra ligando Fátima a Leiria e à Batalha. 

O acontecimento místico ocorrido em Fátima em 1917, atraiu também um elevado 

número de mendigos, que vieram promover sentimentos de medo e insegurança nos 

peregrinos e nos habitantes da Cova da Iria. É neste sentido que se tornou necessário 

promover medidas de controlo sobre esta situação, não só no desenrolar dos actos 

religiosos, como na segurança dos peregrinos e dos habitantes da Cova da Iria, que se viam 

privados dos seus haveres e dinheiro, sem saberem a quem recorrer para os proteger. Do 

exposto resultou a criação do primeiro posto policial no Santuário a 4 de Março de 1949, 

que contou numa primeira fase com um efectivo de dois guardas. 
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O Município de Ourém uniu os seus esforços aos que estavam a ser desenvolvidos 

pelo Estado e promulgou a 7 de Janeiro de 1950, um Edital proibindo postos precários de 

venda. É neste contexto que, no mesmo ano, o Santuário promove a construção de um 

grupo de quarenta e cinco lojas, que, até hoje, constituem a famosa Praceta de S. José, 

promovendo a substituição das barracas de madeira, onde se vendiam artigos religiosos.  

Em 1951, o Instituto das Religiosas do Coração de Maria funda um colégio destinado 

a ministrar o ensino até ao 5º ano, apenas para alunas do sexo feminino. O segundo 

estabelecimento de ensino a ser criado foi o Colégio Diocesano de S. Miguel, dirigido pelo 

Padre Manuel Henriques, Pároco de Fátima. Além dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário, o Colégio Diocesano leccionava ainda o Curso Técnico-Profissional de 

Contabilidade e Administração. 

A 13 de Outubro de 1951, teve lugar o Encerramento do Ano Santo, um grande 

acontecimento que veio impulsionar novas iniciativas de hotelaria, nomeadamente a 

construção de edifícios hoteleiros destinados a responder ao crescente crescimento 

populacional e ao desenvolvimento comercial, industrial e social de um centro de fixação 

de potencial humano. 

No que concerne à agricultura, é este o período em que esta atinge o seu maior 

desenvolvimento, contribuindo para isso vários factores, dos quais se destacam dois: 

   - No período de 1925 a 1930, os baldios foram entregues ao povo multiplicando-se, 

assim, os terrenos de cultivo; 

- A partir de 1940, a generalização do emprego dos adubos conduziu ao acréscimo da 

produtividade agrícola. 

De acordo com o Plano Agrícola do Governo e com a política económica imposta pela 

2ª Guerra Mundial, desenvolveu-se o plantio da oliveira e nas colinas e algumas charnecas 

incrementou-se a arborização utilizando-se pinheiros e eucaliptos.  

Já no que respeita à pastorícia, o panorama foi bastante diferente, pois esta, pelo 

contrário, quase desapareceu. Por um lado, a reconversão dos baldios repercutiu-se na 

diminuição de pastagens, e por outro, com o início da escolaridade obrigatória, diminui o 

número de crianças para guardar os rebanhos. Os poucos que restavam, pertenciam a 
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agricultores mais ricos, que tinham ao seu serviço pastores, a quem pagavam uma pequena 

mesada, para além do alojamento e alimentação. 

Nas indústrias tradicionais derivadas da agricultura e da pastorícia ocorreram algumas 

mudanças, dado que muitos dos moinhos de vento desapareceram, pois parte dos terrenos 

onde se semeavam cereais passaram a estar ocupados por olivais. Em compensação, os 

lagares de azeite cresceram em número e o sistema de varas foi sendo substituído pelo 

sistema hidráulico. 

Também o poder de compra aumentou, sendo tal facto atestado pelo crescimento 

exponencial, por volta de 1940, dos pequenos comércios locais. Em paralelo, as feiras e 

mercados cresciam não só em número como também em importância, sendo tais factos, em 

grande parte, resultado do aparecimento de novas vias de comunicação e do uso de 

veículos motorizados que possibilitavam uma melhor circulação de pessoas e bens. 

Embora no sector primário se tenham registado melhorias sensíveis, comprovadas pelo 

aumento da produção, tal facto não evitou o abandono de muita mão-de-obra para a 

construção civil, bem como para alguns ofícios e actividades comerciais, nomeadamente a 

venda de artigos religiosos. O abandono referido, como não podia deixar de ser, era 

efectuado para a Cova da Iria, onde se abriam e ampliavam casas comerciais, e se 

construíam novas pensões e hotéis. 

 

2.3.3 3ª EPOCA: DO ENCERRAMENTO DO ANO SANTO À PRIMEIRA VISITA 

PAPAL (1952 – 1967) 

 

No ano seguinte ao Encerramento do Ano Santo, isto é, em 1952, o aspecto do 

Santuário de Fátima era bem diferente do apresentado alguns anos atrás, e apesar de já se 

terem levado a cabo diversas acções, com o fim de melhorar as infra-estruturas de Cova da 

Iria/Fátima, várias críticas tiveram lugar alegando maioritariamente que aquilo que foi 

feito, não foi a melhor opção. Tomemos a título de exemplo, autores como Fuente 

(1992:74), que afirma que “O principal em Fátima não parece ser ela, árvore tocada pelo 

natural, mas a igreja nova e elegante. Igreja nova e de cidade e não de campo; planeada 
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por alguém a quem parece ter faltado a exacta compreensão do que Fátima representa 

como valorização espiritual do campo, da gente rústica, do pastor, do menino, do europeu 

de raça ainda inocente de metrópole. (...) No rumo que vão tomando as coisas em Fátima, 

o Santuário português em breve se aburguesará.”  

Daqui decorre que, em 1955, o Ministro das Obras Públicas e vários engenheiros e 

arquitectos deslocam-se até Fátima com o intuito de tomar conhecimento dos problemas 

urbanísticos do Santuário e da Cova da Iria. Na sequência desta visita, o Arquitecto Luís 

Xavier é encarregado de prosseguir com o estudo do novo anteplano de urbanização. 

Aquele procede à reunião de todos os elementos do já vasto processo, realiza o inquérito 

preliminar à população da Cova da Iria e em dois anos prepara um novo anteplano. Com 

este novo esboço é reconhecido que até aí se tinha construído desordenadamente (apesar 

dos anteriores anteplanos de urbanização), e tomava-se consciência das consequências 

negativas deste tipo de crescimento.  

O Anteplano proposto tinha em consideração aspectos essenciais, tais como, a 

instalação dos peregrinos, o estacionamento e a circulação dos veículos, as construções 

religiosas, a zona de habitação destinada à população flutuante e residente e ainda a 

construção de edifícios públicos. 

O processo deu entrada no Ministério das Obras Públicas a 31 de Agosto de 1956 e 

tomou o número 2708 tendo, no entanto, só sido objecto de aprovação ministerial a 27 de 

Março de 1957.  

Contudo, a elevada morosidade dos estudos de urbanização que já tinham sido feitos 

criaram dificuldades que se tornaram bem visíveis aquando da elaboração do Projecto do 

Arquitecto Luís Xavier. Este dizia que “este esboceto teve como base vários trabalhos 

anteriormente efectuados e cujas disposições, em parte, já tinham sido executadas, o que 

lhe deu, portanto, uma feição muito condicionada”. A existência de muitas construções em 

Fátima condicionou o trabalho do Arquitecto Luís Xavier, que teve que encontrar uma 

solução adequada para enquadrar as referidas construções, no anteplano de urbanização 

que tinha sido incumbido de preparar. 

Efectivamente, os trabalhos de urbanização não se fizeram com a rapidez que seria 

conveniente, e o problema residia precisamente no facto de a ocupação do território ser 
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contínua e fazer-se pela ocupação do solo por casas particulares, por pensões, lojas e por 

casas e congregações religiosas atraídas pelo ambiente místico de Fátima. O Conselho 

Superior de Obras Públicas declarou que “embora esta ocupação tivesse sido muito 

dificultada, esta não deixou de fazer-se e, como consequência inevitável, os problemas 

tornaram-se ainda mais complexos, quando os arredores próximos ao Santuário foram 

sendo ocupados por mais edifícios (…) ”.
25

 

Por tudo isto, e tendo em conta a urgente necessidade em desenvolver um plano que 

viabilizasse um correcto aproveitamento e engrandecimento daquele lugar, o Conselho 

concluiu que o Anteplano de Urbanização de Fátima, proposto pelo Arquitecto Luís 

Xavier, reunia as condições fundamentais servindo, assim, de base à elaboração do plano 

definitivo, impondo apenas a cláusula de que os edifícios destinados a serviços públicos 

deveriam ser localizados fora dos terrenos do Santuário, ficando nestes somente os que 

assumiam carácter religioso. 

Em 1961 entra em funcionamento um outro grupo de quarenta e cinco lojas no sul do 

recinto a que foi dado o nome de Praceta de Santo António, sendo as casas dos videntes 

consideradas imóveis de interesse público pelo Decreto 44.075, na tentativa de preservar os 

lugares sagrados relacionados com as Aparições.  

Começa-se finalmente, a ter a noção de que os recursos de Fátima, em termos de 

Turismo Religioso, deveriam ser mantidos e até mesmo valorizados, apostando-se, em 

paralelo, na diversificação dos pontos de interesse para os visitantes. Ainda no mesmo ano, 

é inaugurada a luz eléctrica na sede da freguesia e é instalado o posto da Policia de 

Segurança Pública de Fátima. 

Em 1964, o Papa Paulo VI anuncia a concessão da Rosa de Ouro ao Santuário de 

Fátima, que foi entregue no ano seguinte. O nome desta localidade portuguesa constituía 

de novo notícia no Mundo Católico, e maior e mais divulgada seria a notícia da vinda do 

Papa Paulo VI a Fátima, a 13 de Maio de 1967, para pedir pela paz no Mundo e pela 

unidade da Igreja. 
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A aproximação do Cinquentenário das Aparições levou os responsáveis eclesiásticos a 

solicitarem às entidades governamentais a realização urgente das obras necessárias para 

receber, com dignidade, os milhões de peregrinos que ocorreriam a Fátima. Segundo 

Oliveira (1990:68), um grupo de trabalho foi constituído para o efeito, tendo reunido pela 

primeira vez “na sala do Conselho do Secretariado Nacional da Informação, sob a 

presidência do Comissário do Turismo, o qual se referiu à importância que as 

comemorações deste cinquentenário se revestiam, não só pela projecção que teriam em 

todo o mundo, independentemente do seu aspecto religioso, mas também pelo reflexo que 

se verificaria no âmbito do turismo nacional, dado o excepcional número de visitantes 

estrangeiros que, por certo, se deslocariam ao nosso País (…) ”. 

 Os principais problemas apontados relacionavam-se ainda com o fornecimento de 

água e a falta de rede de esgotos. Assistia-se pela primeira vez a um empenhamento que 

daria resultados práticos em pouco tempo. Segundo Oliveira (1990:75), “durante 3 meses, 

200 operários trabalharam dia e noite com gruas, máquinas, guindastes de forma que a 3 

de Maio de 1967 (…) a água corria na Cova da Iria, com geral satisfação não só da 

população local, como da multidão de peregrinos, pondo termo a uma situação aflitiva 

que durante anos e anos causou embaraço no aglomerado urbano (…) ”. 

O tempo foi passando e acabou por ocorrer a troca da actividade agrícola pela 

comercial. Para os que optaram por não deixar as suas terras, a agricultura continuava a ser 

uma importante fonte de produção, mas, como seria natural, esta decresceu 

significativamente, em resultado do decréscimo do número de trabalhadores no campo e do 

abandono de alguns terrenos. 

As culturas continuavam a ser as mesmas que se tinham praticado até aí, residindo a 

diferença em relação ao período anterior, ao facto de não se plantarem novos olivais nas 

encostas e de não se cuidarem dos que já existiam, pois a mão-de-obra tinha vindo a 

encarecer de ano para ano.  

No que concerne ao desenvolvimento tecnológico da agricultura, surge o moto- 

cultivador, o tractor e o motor eléctrico. No entanto, a mecanização era lenta e sempre 

problemática em consequência das características negativas dos terrenos. Segundo 

Abrantes (1992:198) “Perante a agricultura de mecanização difícil, em solo acidentado e 
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pedregoso, seco e pobre, compreende-se o surto migratório para a Europa ocorrido entre 

1959 e 1960 e, em simultâneo, a procura de outras actividades mais rentáveis como o 

comércio, construção civil, indústrias têxteis, indústrias de pedra e de cal, serrações e 

hotelaria…que oferecem profissões mais aliciantes para os jovens. O amanho das terras 

fica, praticamente, só ao cuidado dos mais velhos. Por outro lado, cada vez é maior o 

número daqueles que terminando os estudos secundários na Cova da Iria saem para os 

grandes centros à procura de uma formação superior.”  

 

2.3.4 4ª ÉPOCA: DA VISITA DO PAPA PAULO VI À PRIMEIRA VISITA DO PAPA 

JOÃO PAULO II (1968-1982) 

 

Em 1968, os Institutos Religiosos fundam o Centro de Estudos de Fátima, em 

princípio, destinado a alunos dos Seminários, e mais tarde aberto a todos os alunos de 

Fátima e arredores, e leccionando desde o 5º até ao 12º ano. 

A verificação do lucro obtido pela passagem de cerca de três milhões de peregrinos, 

durante as comemorações do Cinquentenário das Aparições, levou a que se acentuasse a 

tendência para se construir ainda mais em Fátima.  

Segundo Ambrósio (1999:89), “em 1973, já existiam cento e oitenta casas comerciais, 

várias pensões, quatro hotéis, um motel, um banco, um posto bancário, uma clínica, duas 

farmácias, um posto de enfermagem, duas agências de viagens e turismo, uma lavandaria, 

um mercado e quarenta instituições religiosas. Em cerca de quinze anos o aglomerado 

populacional tinha mais que duplicado, não só em termos de habitações mas também nas 

estruturas relacionadas com a prestação de serviços”.  

No ano seguinte, a Direcção Geral dos Serviços de Urbanização mandou efectuar um 

levantamento cadastral, com vista a rever e a ampliar a área de intervenção do Plano de 

Urbanização, e para isso, a Câmara de Ourém assina contrato com um Gabinete de Estudos 

e Arquitectura de Lisboa em 1976. 
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É só em 1977 que a Cova da Iria dispõe de um edifício escolar, pois até essa data as 

crianças frequentavam a escola primária da Moita Redonda e as escolas oficializadas das 

entidades particulares que, pouco tempo depois, se estabeleceram na Cova da Iria.  

Entretanto, e devido ao crescimento acentuado, Fátima é elevada a vila, a 19 de 

Setembro de 1977, por proposta do Ministério da Administração Interna. A nova vila 

englobava as povoações da Cova da Iria, Aljustrel, Lomba d´Égua e Moita Redonda.  

Em 1980, o Arquitecto contratado entrega a proposta-base do seu trabalho, que “prevê 

a extensão da zona urbanizada a toda a área da vila de Fátima, Aljustrel, Lomba d´Égua, 

Moita Redonda e Cova da Iria. Existe a ideia da criação de uma zona rural (…) e de uma 

zona de reserva”.
26

 O estudo esteve um mês em apreciação pública e recebeu sessenta e 

uma reclamações. A Câmara reuniu para as apreciar e enviou-o para as entidades 

competentes. Durante três anos não foi obtida qualquer resposta e após uma última 

diligência, feita junto da Direcção Geral do Plano Urbanístico, a Câmara resolveu rescindir 

o contrato com o Gabinete de Estudos e Arquitectura que tinha sido contratado para a sua 

elaboração.  

Durante o impasse criado pelas entidades públicas, o Santuário não abrandou esforços 

para melhorar a área do seu recinto. Em 1975, foi criado o Serviço de Ambiente e 

Construções do Santuário (SEAC), o qual preparou um programa global de construções, 

que se traduziu no melhoramento do recinto e do seu espaço envolvente. A grande obra 

seria, no entanto, a construção do Centro Pastoral Paulo VI, inaugurado no mês de Maio de 

1982 pelo Papa João Paulo II, durante a sua peregrinação a Fátima para agradecer o ter 

escapado com vida, um ano antes, ao atentado contra a sua pessoa, por Ali Agca. 

Durante a década de setenta a pastorícia quase que desaparece e no início dos anos 

oitenta do século XX, já quase não existiam rebanhos, nem pastores. Os moinhos levaram 

o mesmo rumo e a partir dos anos cinquenta a moagem mecânica foi ocupando, 

progressivamente, o lugar da moagem tradicional. O fabrico de pão caseiro reduz-se ao 

meio rural, pois nos centros mais populosos, passou a ser adquirido em padarias. 
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A actividade industrial de Fátima foi-se adaptando à nova realidade, criada por uma 

procura diferente, e enveredou, sobretudo, pela produção de artigos religiosos, estando 

assim de acordo com a função religiosa do aglomerado. Também as condições naturais da 

Região, mais propriamente, a cobertura florestal, permitiram o desenvolvimento das 

serrações de madeira e das carpintarias.  

No que respeita à emigração, já foi referido que nos anos cinquenta e sessenta, ela 

tinha atingido níveis elevados. Se por um lado a falta de braços deixou campos por 

amanhar, por outro, certos lugares da freguesia começaram a reflectir, neste período, o 

bem-estar económico dos emigrantes, pois estes passaram a investir na sua terra 

construindo novas habitações, casas de comércio e a adquirir terrenos na Cova da Iria. 

 

2.3.5  5ª ÉPOCA: DEPOIS DA PRIMEIRA VISITA DO PAPA JOÃO PAULO II  

 

Em 1986, promovida pelo Santuário, tem lugar a exposição sobre a Expansão 

Urbanística de Fátima, que procurou sensibilizar a opinião pública e as autoridades 

responsáveis para os problemas existentes, tais como, a necessidade e urgência de um novo 

ordenamento urbanístico, pois a vila não dispunha de condições, quer de infra-estruturas, 

quer de equipamento, para responder de forma eficaz à procura existente.   

Na verdade, apesar do aglomerado de Fátima ter atingido um desenvolvimento 

extraordinário, o Município de Ourém não tinha capacidade financeira para a realização de 

investimentos de tal amplitude, necessários à criação/melhoramento das infra-estruturas 

existentes. Daí que, pelo seu volume e pela sua projecção, tais obras acabam por assumir 

um carácter supramunicipal sendo, por isso, consideradas da responsabilidade directa da 

Administração Central. Sentindo-se manifestamente impossibilitada para a realização 

dessas obras, a Câmara de Vila Nova de Ourém solicita ao Governo um subsídio, alegando 

que a transformação operada e as carências notadas na zona ultrapassam a capacidade e 

responsabilidade autárquicas. Os resultados positivos desta posição não se fizeram esperar 

e, nesta sequência, a Presidência do Conselho de Ministros cria, em 1987, através da 

Resolução nº 43/87, o Gabinete Coordenador Urbanístico de Fátima. 
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A reduzida dimensão de zona urbanizável teve como consequência a especulação do 

preço dos terrenos, e acabou por induzir a utilização intensa do solo disponível. A tipologia 

até então reinante, a moradia rodeada de jardim, passa a ser substituída por prédios de 

vários pisos, característicos de qualquer cidade. 

O aumento da população obrigou, em Novembro de 1988, à abertura de uma nova 

escola à população escolar do núcleo da Cova da Iria, tendo os 2º e 3º ciclos do ensino 

básico e o ensino secundário passado a estar totalmente confiados a Instituições 

Particulares.  

A 4 de Junho de 1997 Fátima é elevada à categoria de Cidade e, hoje, o seu Santuário 

é composto pelo Recinto de Oração, Capelinha das Aparições, Basílica, Colunatas, Igreja 

da Santíssima Trindade e Casas de Retiros de Nossa Senhora do Carmo.   

Tal como menciona Caetano (2005:224), “as tentativas de desenvolvimento a nível 

local terão de passar sempre por uma diversificação e pela complementarização de 

actividades, capazes de, com base nos recursos locais promover riqueza e gerar emprego 

(…) ”. Quer com isto dizer que, um meio eficaz de promover o desenvolvimento de um 

determinado local, consiste em analisar os recursos de que esse território dispõe e 

eventuais potencialidades que bem aproveitadas possam traduzir-se numa “porta aberta” 

para o seu crescimento.    

Ora, tendo em consideração tudo o que tem vindo a ser dito ao longo deste capítulo, 

podemos claramente verificar que o súbito desenvolvimento da localidade de Fátima 

resultou da ocorrência do “Milagre de Fátima” no ano de 1917. 

Tratou-se de um acontecimento invulgar, mas que logo acabou por se traduzir numa 

verdadeira fonte de atracção turística. Toda aquela envolvência mística e transcendente 

despertou em muitos o desejo de residir junto daqueles locais que antigamente, como atrás 

dissemos, eram completamente despovoados. O crescimento das populações, fixa e 

flutuante, exigiu, como é óbvio, a construção de infra-estruturas que eram próprias dos 

agregados urbanos com o fim único de satisfazer as crescentes necessidades das mesmas. 

Apela-se aqui para a importância na satisfação das necessidades da população residente 

num dado território. Segundo Caetano (2005:01), “numa lógica em que o progresso 

material assume especial relevo, as preocupações sócio-económicas do futuro das 
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sociedades humanas ultrapassam as fronteiras do mero crescimento económico para se 

acoplarem a uma dinâmica que vise o bem-estar”.    

 Concluindo, parece-nos que a construção do Santuário Mariano em Fátima pode ser 

encarado como um verdadeiro “centro de negócios”, pois tal construção implicou não só 

um extraordinário aumento do sector hoteleiro, para garantir o alojamento de quem gosta 

de apreciar locais místicos, como também um aumento do sector comercial, em 

consequência da ampliação do número de lojas dedicadas à venda de artigos religiosos tão 

característicos da zona.  

Não deixa de ser interessante referir aqui algumas das afirmações que Magalhães 

(1992:102) explicitou:  

 “ (…) Os factores que concorrem para o predomínio do comércio de 

artigos religiosos são: 

1º Os psicológicos, inerentes às características do centro de peregrinação. 

As pessoas têm sempre a tendência para trazer dos sítios onde vão, 

qualquer coisa que lhes recorde mais tarde esse lugar. Neste caso particular o 

objecto da recordação tem um valor místico; é um testemunho concreto do 

lugar santificado; para guardar ou oferecer a parentes e amigos. 

2º O comércio de artigos religiosos é privilegiado, uma vez que são 

raríssimas as pessoas que não compram “lembranças”, pagando a pronto; 

pode dizer-se que estas são condições ideais para qualquer comerciante. 

3º Os artigos religiosos são aqueles que dão maiores margens de lucro.”   

De uma forma esquemática e, tendo em conta todas estas ideias principais, poderemos 

obter o seguinte: 
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FIGURA 2: SÍNTESE DO DESENVOLVIMENTO DA LOCALIDADE DA COVA DA IRIA, 

FREGUESIA DE FÁTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Elaboração própria  
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CAPÍTULO III - OUTROS ACONTECIMENTOS QUE POTENCIARAM O 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO REGIONAL  

 

3.1 UM ACONTECIMENTO RELIGIOSO: LURDES 

 

Em sequência do que foi referido no capítulo anterior, constatámos que a ocorrência 

de um fenómeno místico constitui um factor determinante do desenvolvimento económico 

regional.  

A região de Fátima é o tema fulcral deste estudo, no entanto, não será de todo 

desapropriado mencionarmos, a título de exemplo, uma outra região, nomeadamente, a 

região francesa de Lurdes, onde, mais uma vez, este factor teve forte impacto no seu 

desenvolvimento económico.  

Tal como a história de Fátima, a história da cidade de Lurdes pode ser separada em 

dois períodos, um antes de 1858 e outro depois. O segundo período inicia-se com o 

aparecimento de Nossa Senhora a Bernadette Soubirous, na Gruta de Massabielle. Segundo 

Stummer (2010:110), “esta jovem de 14 anos tornou-se, desde então, num ícone da Fé 

católica, que marcou e continua a marcar, de forma decisiva, a história de Lourdes.” 

Em meados do século XIX, Lurdes era uma pequena cidade que contava com cerca de 

4.000 habitantes, contudo, e após 1858, tudo se transformou abruptamente quando, entre 

11 de Fevereiro e 16 de Julho, Bernadette assiste a dezoito aparições da Mãe de Deus e, 

dois anos mais tarde, dá-se início à corrente de curiosos, que desejam saber mais sobre as 

visões da jovem.  

Estas aparições da Virgem Maria são reconhecidas como autênticas apenas em 1862 

pela Igreja Católica, data a partir da qual se procede à construção da cripta superior. 

Quando esta se revela demasiado pequena, é empreendida a construção da Basílica da 

Imaculada Conceição, concluída em 1871. 

Todavia, e como seria de esperar, o número de peregrinos continuou a aumentar, e 

entre 1883 e 1889, é edificada a Basílica do Rosário. Na margem do pequeno Rio Gave, 
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onde até então apenas havia pastagens, desenvolve-se nesses anos uma parte da cidade. 

Mais tarde, surgem as primeiras hospedarias, as lembranças de peregrinação, e são postas 

velas à venda. 

Ainda segundo Stummer (2010:111), “a peregrinação a Lurdes vive outro período de 

grande prosperidade, a qual, sobretudo após o fim da 2ª Guerra Mundial, atrai mais de 

um milhão de peregrinos a esta pequena cidade dos Pirinéus. No 50º aniversário surge a 

Basílica subterrânea Pio X considerada como um dos maiores templos do mundo. (…) De 

um lado está a procura de salvação pelas pessoas e, do outro, está o lucro. A seguir a 

Paris, Lurdes dispõe do segundo maior hotel de França e do segundo número de camas. 

Em 223 hotéis, existem 28.000 camas para turismo. Há ainda apartamentos turísticos, 

quartos mobilados, lugares em parques de campismo, bem como alojamentos em 

instalações da Igreja. Todos os anos se contam 6 milhões de noites. Também os inúmeros 

comerciantes de objectos de devoção fazem bom negócio com os quase 6 milhões de 

peregrinos, oferecendo desde recordações de peregrinação até a artigos religiosos. (…) 

Actualmente, Lurdes tem mais de 15.000 habitantes.”  

Importará aqui salientar também o papel revelador assumido por um outro 

acontecimento, não menos importante. Falamos do Jubileu dos 150 anos das Aparições da 

Virgem Maria, tendo-se criado um trajecto pela cidade que reproduz a história da vida de 

Bernadette, e ao qual foi dado o nome de Caminho do Jubileu. Neste contexto, o ano de 

2008 foi importante para a cidade, ao receber a visita do Papa Bento XVI de 13 a 15 de 

Setembro. 

 Tendo em conta não só o que acima foi descrito, como todo o conteúdo do capítulo 

anterior, qualquer um de nós pode, sem qualquer grau de dificuldade, verificar que estamos 

perante um mesmo cenário, isto é, tal como foram determinantes as afirmações dos três 

pastorinhos em 1917, no desenvolvimento regional de Fátima, também o crescimento de 

Lurdes foi claramente impulsionado pela revelação de Bernadette em 1858. Similarmente, 

aqui ocorreu uma visão sobrenatural que atraiu grandes multidões e que, em consequência 

disso, resultou na construção de infra-estruturas, tais como, hotéis, restaurantes, centros 

comerciais, entre outros, no sentido de acompanhar todo o crescimento que se tem vindo a 

constatar gradualmente ao longo dos anos.   
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Ora, posto isto, coloca-se a seguinte questão: “Que outros factores podem ser 

considerados como determinantes para o desenvolvimento económico regional?”  

 

3.2 OUTROS GRANDES ACONTECIMENTOS QUE POTENCIARAM O CRESCIMENTO 

ECONÓMICO 

 

A questão colocada não será de todo descabida, uma vez que, não seria correcto, 

sobretudo do ponto de vista realístico, considerar o misticismo como único factor 

motivador do súbito crescimento de uma dada região. 

Segundo Rubio (2005), autores como France e Roche (1998) afirmam que “os 

principais instrumentos e veículos de políticas de transformação das cidades cuja imagem 

se encontra degradada são a criação de atracções turísticas como a realização de grandes 

exposições artísticas e a organização de ciclos temáticos de actividades culturais ou 

eventos desportivos que permitam a formação de uma massa crítica.”  

Do disposto decorre então, que o recurso à criação de grandes eventos pode ser 

claramente visto como uma estratégia para a regeneração das cidades acolhedoras.  

Na verdade, a passagem do tempo despertou uma certa preocupação aos países em 

encontrar alternativas que potenciassem o desenvolvimento económico das suas regiões. 

Isso passaria não só pela análise dos recursos disponíveis, como também dos eventuais 

acontecimentos que pudessem aliciar o aumento do turismo naquelas zonas.  

Grandes acontecimentos como Exposições Mundiais, Jogos Olímpicos e Campeonatos 

Mundiais do Futebol têm, sem dúvida alguma, assumido um papel fundamental na 

transformação das cidades que acolheram este tipo de eventos. Portanto, tornar-se-á, deste 

modo, relevante proceder-se a uma breve descrição de alguns exemplos bem sucedidos, 

bem como do seu impacto no desenvolvimento da respectiva cidade/região, no intuito de 

contribuir para uma melhor compreensão de que eventos de carácter desportivo e/ou 

cultural, também eles, podem ser agentes motivadores do desenvolvimento regional.    
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Neste contexto, e em primeiro lugar, no que toca a Exposições Mundiais, utilizar-se-ão 

como exemplos de referência as realizações da EXPO´92 em Espanha e da EXPO´98 em 

Portugal.  

Como segundo exemplo, far-se-á uma breve abordagem aos Jogos Olímpicos, que têm 

vindo a crescer em importância e cuja realização tem sido muito cobiçada por diversos 

países do mundo. Mais uma vez se destaca a necessidade crescente em desenvolver eventos 

que produzam um impacto significativo a todos os níveis, não só através da atracção de 

visitantes, mas que também dêem visibilidade internacional ao país-sede e que, como 

consequência, contribuam para o seu desenvolvimento nacional. Tomar-se-á como 

exemplos, a realização dos Jogos Olímpicos de Barcelona e de Pequim. 

Por último, far-se-á alusão aos Campeonatos Europeus ou Mundiais de Futebol já que 

também estes acontecimentos se têm revelado eventos desportivos muito apreciados por 

parte dos adeptos deste desporto e que tem vindo a promover um elevadíssimo número de 

visitantes ao país onde se realiza. Não há margem para dúvidas de que se trata de 

acontecimentos com um impacto muito significativo a todos os níveis: atrai visitantes, dá 

visibilidade internacional e, em consequência disso, contribui para o desenvolvimento do 

país organizador. Deste modo, o Euro 2004 que teve lugar em Portugal, bem como o 

Mundial 2010 realizado na África do Sul serão os exemplos utilizados neste trabalho. 

 

3.2.1 AS EXPOSIÇÕES MUNDIAIS  

 

“As Exposições Mundiais produziram alguns dos mais duradouros projectos de 

arquitectura (…) estruturas que simbolizam muito mais do que um evento particular, mas 

antes uma cidade inteira ou uma era.”
27

 

 

3.2.1.1 A EXPO´ 92 E O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE SEVILHA 

 

Considerada histórica e muito antiga, a capital de Andaluzia, Sevilha, tem sido, até 

hoje, uma das cidades mais importantes da Europa. Todavia, é certo que ao falarmos da 
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cidade não podemos deixar de referenciar a sua relação indissociável com o seu rio, o 

Guadalquivir, que se tem demonstrado como elemento essencial à formação e ao 

crescimento das actividades portuárias na capital andaluza e, consequentemente, ao 

desenvolvimento económico e urbano da região. 

A ideia de realizar uma exposição mundial em Espanha surge, em 1976, por iniciativa 

do Rei Juan Carlos I no intuito de celebrar o V Centenário do Descobrimento da América e 

“promover o diálogo entre os povos e intercâmbio cultural como meio de compreensão e 

solidariedade”.
28

 

Em 1982 nasce o projecto sob a direcção do Instituto de Cooperação Ibero Americano 

(ICI), que é lançado definitivamente em 1985. Apesar de este ter sido proposto pelo 

Arquitecto Ricardo Bofill, é Manuel Olivencia que fica responsável pela sua execução.  

Conta-se que foi numa visita de helicóptero sobre a cidade de Sevilha, realizada pelo 

Primeiro Ministro Felipe González, que foi identificada a Isla de la Cartuja, na altura 

completamente desocupada, como o local perfeito para acolher tal evento internacional. 

De acordo com o descrito na Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitectura 

e Urbanismo da FAUUSP, nº 26, de 2009, confirma-se que “ (…) com os investimentos 

para a Exposição Internacional de 1992, são, finalmente, ocupados, os terrenos da 

Cartuja, a oeste do centro histórico, e o rearranjo dos sistemas ferroviário e rodoviário 

devolve à cidade um grande trecho do rio então isolado (Avenida Torneo).”  

Uma exposição desta índole serviria, certamente, de estímulo para o desenvolvimento 

não só económico, mas também social da cidade de Sevilha. Além disso, já se estimava 

que “a Expo´92 seria a nova cara da Espanha democrática, moderna e pluralista, para o 

resto do mundo.” 
29

 

Efectivamente, o ano de 1992 foi, indubitavelmente, o ano de Sevilha por excelência. 

A aprovação do projecto para a realização da Exposição Universal de 1992 em Espanha 

rapidamente transformou a cidade, levando a que o povo espanhol se envolvesse 

arduamente no projecto. Nesse sentido, começou-se pela construção de importantes pontes 
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como a da Barqueta, do Alamillo e do V Centenário que acabaram por dar à cidade um 

toque de modernidade. 

Este evento, que começou a 20 de Abril e finalizou a 12 de Outubro de 1992, incluiu 

também uma nova rede de estradas e a construção da Estação de Comboios de Santa Justa, 

que trouxe consigo a revolução do comboio de alta velocidade Madrid - Sevilha (AVE), 

pioneiro em Espanha, e que une desde então as duas capitais em apenas duas horas e meia 

de viagem, tendo-se, a partir daí, recuperado vários quilómetros de ribeira. Acrescenta-se 

que “desde o aparecimento da Alta Velocidade Espanhola, em 1992, a rede ferroviária de 

Espanha cresceu notavelmente, com quatro linhas totalmente operacionais e muitas outras 

ainda em desenvolvimento, sendo, na actualidade, a rede de Alta Velocidade mais extensa 

da Europa depois da China, a segunda maior do Mundo (…) Tudo isto acabou por levar a 

um aumento significativo na economía espanhola” 
30

 

Por último, cabe salientar o esforço da Administração local e da iniciativa privada, na 

criação de novas instalações hoteleiras de qualidade e no restauro e valorização de um 

grande número de edifícios históricos. 

No final, foi possível constatar que “ (…) a exposição foi um sucesso estrondoso como 

um modelo de modernização e eficiência a todos os níveis.”
31

 

Depois de 1992 e, uma vez que a Exposição e os terrenos da Cartuja estavam 

novamente desocupados, a empresa americana Ogden decide levar a cabo um projecto que 

englobava um conjunto de medidas no sentido de revitalizar essas áreas, estabelecendo, 

para isso, o uso público de algumas avenidas, nomeadamente a “Camino de los 

Descobrimientos”, e os Jardins de Guadalquivir.  

Paralelamente, surge a ideia de aproveitar as infra-estruturas construídas na Isla de la 

Cartuja para o evento, convertendo-as num Parque Tecnológico e Científico (Cartuja´93) e 

num Parque Temático (Isla Mágica). 
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O primeiro foi instalado numa região onde o nível de desenvolvimento tecnológico se 

revelava consideravelmente baixo. As empresas ainda não se vislumbravam, na época da 

implantação do empreendimento, da necessidade dos avanços tecnológicos para a 

sobrevivência num mercado único europeu, e a pesquisa estava sob o controlo da 

administração pública, sendo realizada pelos centros de pesquisa públicos ou pelas 

universidades. “Neste contexto, o objectivo da implantação do empreendimento foi, e 

ainda é, produzir uma cultura da inovação, da pesquisa e da utilização das novas 

tecnologias.” 
32

 

O Projecto Cartuja 93 surgiu ainda antes da realização da Expo´92, mais precisamente 

no ano de 1989, facto esse que influenciou significativamente as características dos 

edifícios que seriam construídos para a feira, a partir dos quais já se previa a sua posterior 

utilização por empresas de tecnologia avançada. 

O parque abriga, nos vinte e quatro pavilhões reutilizados após a exposição, e nos 

novos edifícios construídos, 290 organizações (abarcando institutos de ensino, institutos de 

pesquisa e desenvolvimento, associações empresariais e entidades governamentais).
33

 

De entre os edifícios da Expo´92 que foram reutilizados, neles foram instalados 

restaurantes, cafetarias, creches e agências de viagens.  

Segundo palavras de um dos vários entrevistados por Figlioli e Porto, em 2007, “ (…) 

trabalhar neste parque é agradável porque há muitos serviços bem distribuídos, 

estratégicos e não está desequilibrado, está muito ajustado às necessidades”.
34

 

Em 2007, os dados disponíveis apontavam para uma população diária no Parque 

Tecnológico de aproximadamente 20.000 pessoas, sendo 12.000 trabalhadores e 8.000 

estudantes universitários. 
35
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 “Parque Tecnológico de Ribeirão Preto – Perspectivas de Financiamento de Parques Tecnológicos”; 
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Inaugurado em 1993, o Parque Científico e Tecnológico Cartuja 93 ocupa a área de 

pavilhões internacionais utilizados na Expo´92, tendo-se constatado que o seu sucesso é 

consequência do seu carácter urbano e da sua proximidade ao centro histórico de Sevilha, 

bem como ao Aeroporto e à Estação de Comboios. 

O Parque Tecnológico e Científico Cartuja´93 é um espaço altamente qualificado que 

inclui um elevado número de empresas, centros de investigação científica, centros 

tecnológicos, universidades, escolas de negócios e centros de formação. 

A organização gestora do parque é a “Cartuja 93 S.A.”, uma empresa pública 

constituída em 1990 por várias entidades, designadamente, a Junta da Andaluzia, a 

Sociedade Estatal de Gestão de Activos (AGESA), o Governo Regional de Sevilha e a 

Câmara de Sevilha, e tem como objecto social “a gestão dos terrenos, infra-estruturas, 

edificações e instalações remanescentes da exposição” (CARTUJA 93, 1995, p.62). 

A “Cartuja 93 S.A.” é, desta forma, responsável pelo processo de estabelecimento das 

empresas no recinto e por assegurar a sua conformidade com critérios de capacidade 

tecnológica, empresarial e de responsabilidade social. 

Fazendo parte da Rede de Espaços Tecnológico da Andaluzia (RETA), a “Cartuja 93 

S.A.” tem sido um instrumento de coordenação e transferência de conhecimentos criados e 

dirigidos pelo Departamento de Inovação, Ciência e Empresa da Andaluzia. Acrescenta-se 

ainda que o parque é membro da “Associação de Parques Tecnológicos da Espanha 

(APTE)” e da “Associação Internacional de Parques Tecnológicos (IASP).”
36

 

“A Cartuja´93 é líder em facturação global em Espanha, com um volume superior a 

1.300 milhões de euros, e ponto de referência na Europa pelo seu carácter essencialmente 

urbano.” 
37

 

Analisado o Parque Tecnológico passamos a descrever outro dos projectos realizados, 

enquadrado no aproveitamento das infra-estruturas construídas na Isla de la Cartuja. Este 

projecto, a Isla Mágica, tornou-se realidade em 1997, e é considerada como um dos mais 
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importantes parques temáticos da Europa, tendo sido visitado nos últimos anos por 

centenas de milhar de visitantes. 

A Isla Mágica trata-se de um espaço que envolve a exploração do Novo Mundo e que 

toma a Cidade de Sevilha do século XVI como ponto de partida. Naturalmente que em 

1997 não exibia a mesma dimensão que tem nos dias de hoje, pois esta foi sendo ampliada 

com a criação de novas zonas de divulgação, ao longo dos anos, sendo actualmente, 

constituída por Sevilla, Puerta de Indias; Quetzal, La Furia de los Dioses; El Balcón de 

Andalucía; Puerta de América; Amazonia; La Garida de los Piratas, La Fuente de la 

Juventud e ElDorado.  

Cada uma destas zonas corresponde a uma aventura diferente, fazendo-nos recuar no 

tempo e “sentir o que viveram os mais audazes aventureiros daquela época.”
38

 Daí que 

não haja grandes dificuldades em entender quando se ouve dizer que “a abertura do 

Parque Temático Isla Mágica tem ajudado a manter o turismo nos meses de verão, 

tornando-se imediatamente num destino turístico de excelência.”
39

 

 

3.2.1.2 A EXPO´ 98 E O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE LISBOA 

 

A zona oriental da cidade de Lisboa tem sido alvo de grandes transformações ao longo 

dos anos. Antigamente, era vista como a “zona mais degradada da cidade”, já que era 

constituída por uma lixeira, um depósito de sucata militar, um matadouro e por uma 

refinaria poluente e obsoleta, o que acabava por transmitir uma imagem negativa e, 

obviamente, muito pouco atractiva em termos turísticos.   

Porém, a sua localização junto à margem do rio Tejo traduzia-se numa vantagem 

geográfica para a cidade de Lisboa, a qual não poderia, de todo, ser desperdiçada. Tornava-

se assim imprescindível aproveitar tal potencialidade a favor de uma revalorização da 

cidade com o rio, no intuito de recuperar o seu ambiente e paisagem.  
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É neste contexto, que se desperta um sentimento de procura de possíveis alternativas 

que possibilitassem solucionar o problema em questão. Daqui, ocorre a ideia de organizar 

uma Exposição Internacional em Portugal, pois um evento desta dimensão, à partida, 

traduzir-se-ia numa boa oportunidade para alcançar tal objectivo, contribuindo, certamente, 

de forma significativa para incrementar o sector turístico naquela zona que, afinal de 

contas, integrava a capital do país.    

Cria-se, em 1992, a Empresa Pública Parque EXPO´98, SA que, logo à partida, 

estabeleceu como missão o desenvolvimento e implementação de um projecto de 

renovação urbana do território onde iria se desenrolar a Exposição Mundial.  

Em 1993 esta entidade passa a assumir as responsabilidades associadas ao 

planeamento e gestão do território e, em 1994, é aprovado o Plano de Urbanização da Zona 

de Intervenção da EXPO´98.   

A EXPO´98 correspondeu, desta forma, à organização da última Exposição Mundial 

do século XX e foi encarada, segundo Rolando Martins, presidente do Conselho de 

Administração da Parque EXPO, na Revista Turismo de Lisboa nº 53 (2008:14), como 

“um marco que transformou o País”, adiantando que “a EXPO´98 foi o marco que, há dez 

anos, transformou um país tradicional e fechado, no Portugal contemporâneo e moderno, 

capaz de projectar a sua capacidade organizativa a nível internacional.” 

A exposição foi realizada de 22 de Maio a 30 de Setembro de 1998, e a enorme 

vontade em assinalar a relevância histórica dos descobrimentos portugueses das últimas 

décadas do século XV, levaram a que o tema específico adoptado para o evento fosse: "Os 

Oceanos: um património para o futuro", pois presenciava-se uma “crescente e intensiva 

exploração dos recursos e do meio marinho, tornando-se urgente evitar a ameaça de uma 

destruição acelerada do formidável potencial de vida e de recursos, decisivo para o 

equilíbrio ecológico global.”  

Após seis anos de planeamento e construção, que incluíram equipamentos como o 

Oceanário, o Pavilhão Atlântico, um complexo de transportes integrando o metropolitano e 

as ligações ferroviárias (Estação do Oriente), “a 22 de Maio, a Expo'98 abriu as portas ao 

público e mostrou aos seus visitantes a renovada beira-Tejo, num espaço amplo, bem 

planeado, com espaços públicos e infra-estruturas funcionais e muito agradáveis”  e 
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“recebeu mais de 11,5 milhões de visitantes”
40

, tendo sido considerada como “a melhor 

Exposição Mundial de sempre” pelo BIE (Bureau International des Expositions), o 

organismo internacional que elege as cidades que recebem as exposições mundiais.  

De acordo com Carvalho (2010) da Universidade do Minho no âmbito da unidade 

curricular “Economia Portuguesa e Europeia” do Curso de Economia, o Parque Expo 

representou “um empreendimento de dimensão invulgar no contexto nacional, tendo sido 

estimado um investimento de 1,491 biliões de euros”. Contudo, “ (…) foi notório o 

aumento do consumo privado, das importações e exportações e do PIB. Segundo dados do 

INE, o impacto sobre o emprego foi muito positivo. Sendo atribuível à Expo´98 um 

aumento dos empregos, que alcançou os 35 mil novos postos de trabalho, centrando-se 

essencialmente nos serviços de Hotelaria, Restauração e Cafés.” 

Segundo Lourenço, “A exclusividade, o carácter único e efémero de um evento como 

foi o da Expo' 98 mobilizou um conjunto vasto de população com o intuito de 

presenciarem um acontecimento que provavelmente não terão ocasião de ver repetir-se.” 

Foi neste sentido de aglomeração, que se densificaram as relações sociais, na medida em 

que a Expo’98 passou a “proporcionar o entrecruzamento de interesses e modos de estar 

variados num mesmo cenário de mobilização e convivialidade.”
41

 

A Expo´98 revolucionou, sem dúvida, esta parte da cidade de Lisboa e influenciou, de 

algum modo, os hábitos de conservação urbana dos portugueses. O recinto acabou por se 

traduzir num espaço onde os visitantes experimentaram as sensações de viajarem pelos 

quatros cantos do Mundo apenas em alguns hectares. Tal como referiu Lourenço “A 

Expo'98 também ilustrou de alguma forma a nova abordagem relativa à viagem e ao 

turismo. A presença de pavilhões de vários países permitiu aos visitantes da Expo'98 uma 

viagem virtual pelo mundo.”
42

 

Numa pesquisa efectuada por Castro e Casanova (1994:17), com o fim de abordar a 

questão da preparação da Exposição Internacional de Lisboa de 1998 enquanto projecto 
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cultural e urbanístico, mencionaram como vantagens da Expo´98, a nível nacional, “ o 

aumento a nível do desenvolvimento cultural e científico, da estruturação do território, das 

actividades económicas e emprego, do reforço da capitalidade de Lisboa e a necessária 

melhoria das acessibilidades das diferentes cidades do país à capital”. 

De uma forma geral, é visível o impacto positivo que a EXPO´98 teve directamente no 

desenvolvimento da cidade de Lisboa e, indirectamente, no desenvolvimento da economia 

portuguesa. A realização da exposição mundial teve o mérito de requalificar uma área da 

cidade há muito degradada. 

O projecto de requalificação urbana e ambiental da EXPO`98, enquanto 

empreendimento de grandes dimensões, assumiu-se como uma oportunidade única de 

aplicar novos conceitos quanto ao meio urbano no futuro, com especial incidência na 

relação com o ambiente. As técnicas e soluções aplicadas, em conjugação com a estratégia 

ambiental integrada idealizada pela Parque EXPO, permitiram recuperar e valorizar uma 

área anteriormente destituída de qualquer valor ambiental, devolvendo-a à população e à 

cidade. 

Após a exposição ter terminado, o espaço reabre, alguns meses mais tarde, como 

Parque das Nações integrando o Oceanário, o Pavilhão do Futuro (hoje transformado no 

Casino de Lisboa), o Pavilhão do Conhecimento, que se constitui o maior centro 

interactivo de Ciência e Tecnologia da rede de centros Ciência Viva do país, o Pavilhão 

Atlântico apto para acolher grandes eventos (desportivos, culturais e musicais) e o Centro 

Comercial Vasco da Gama administrado pelo grupo Sonae Sierra. 

O Parque das Nações foi descrito por Rolando Martins ainda na entrevista realizada 

pela Revista Turismo de Lisboa nº 53 (2008:14) como “ um espaço vivo, dinâmico e 

multifuncional. (…) É, a meu ver, a marca da Lisboa contemporânea, onde as pessoas se 

divertem, apreciam espectáculos, passeiam, praticam desporto, fazem compras, trabalham 

e vivem, com qualidade e em harmonia.” 

“A zona oriental de Lisboa é hoje o bairro mais moderno da cidade, concentrando 

áreas comerciais, culturais e de lazer com uma vista privilegiada do rio Tejo. A zona 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_Viva
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atraiu uma série de instituições e empresas de grande nome, que aí basearam as suas 

sedes ou representações”
43

 

 

3.2.2 OS JOGOS OLÍMPICOS  

 

 

3.2.2.1 A SUA IMPORTÂNCIA ECONÓMICA  

 

 

Poucos são os eventos capazes de mobilizar tanta atenção do mundo como os Jogos 

Olímpicos. O magnetismo da competição tem atraído até mesmo aqueles que não são 

adeptos do desporto. 

Considerado como um grande evento internacional, é caracterizado pelos seus 

intervalos quadrienais que envolvem desportos não só de Verão como também de Inverno, 

e onde participam milhares de atletas de diversas nacionalidades. 

De facto, não há margem para dúvidas de que a realização das Olimpíadas tem 

assumido uma importância cada vez maior ao longo dos tempos, tornando-se cada vez 

mais conhecida e procurada pelas pessoas que apreciam competições associadas ao mundo 

do desporto.  

García (2004) defende que “O principal argumento ostentado pelas cidades 

postulantes a um evento como os Jogos Olímpicos relaciona-se com os futuros benefícios 

que daí podem advir para as comunidades locais”, podendo constituir, ainda segundo a 

autora, “ uma ferramenta chave de projecção da cidade e de atracção de turistas”.  

Várias foram as cidades anfitriãs das Olimpíadas nos últimos vinte anos, 

nomeadamente Barcelona (1992), Atlanta (1996), Sidney (2000), Atenas (2004) e Pequim 

(2008). Está previsto que o próximo destino, para o ano de 2012, seja a cidade de Londres 
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e, em 2016, a do Rio de Janeiro. No entanto, e no âmbito deste estudo, apenas iremos 

abordar duas realizações: os Jogos Olímpicos de Barcelona e os de Pequim. 

 

3.2.2.2 JOGOS OLÍMPICOS DE BARCELONA (1992) 

 

 

Convirá antes de mais referir que a Espanha procedeu ao restabelecimento da 

democracia no momento em que atravessava uma crise económica, iniciada em 1973, e 

que motivou não só um significativo aumento do desemprego, mas também uma forte 

quebra do sector da construção.  

 

Esta quebra ao nível do desenvolvimento económico espanhol originou a suspensão de 

um importante plano de construções, que passava por sensibilizar a população para a 

conservação, melhoria e reutilização das habitações, sobretudo, as que se localizavam nas 

zonas mais antigas das cidades espanholas.  

 

Em 1981, apenas dois anos após as primeiras eleições democráticas em Espanha, o 

Presidente da Comunidade Autónoma da Catalunha, Narcis Serra, decide propor Barcelona 

como sede para os Jogos Olímpicos de 1992 e é, em 1986, que a cidade é escolhida para 

acolher o evento internacional.  

Tal como referiram Solé e Subirats (1994:5) “havia muitos objectivos em jogo para 

garantir que os Jogos Olímpicos fossem realizados em Barcelona, o mais notável entre 

eles era o desenvolvimento económico. Os Jogos seriam uma ferramenta poderosa neste 

campo (…) Além disso, os Jogos iriam melhorar a qualidade de vida em Barcelona na 

construção de novas instalações desportivas, centros médicos e outros serviços. ”  

 

Com este evento impulsiona-se o aumento do ritmo das construções, pretendendo-se, 

com este projecto, converter a cidade de Barcelona de modo a favorecer, 

significativamente, a sua visibilidade. 

Iglesias (2010:1) afirmou que se tratou de “ (…) Uma vitória articulada em diferentes 

percepções, todas elas ligadas entre si: uma organização excelente, resultados desportivos 

da equipa espanhola muito superiores aos de qualquer outra participação olímpica e, 
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finalmente, o auge de uma transformação totalmente radical da cidade de Barcelona em 

apenas seis anos. (…) Barcelona '92 foi um grande sucesso. A cidade precisava mesmo de 

um estímulo, um elemento catalisador, e o país um empurrão que o colocasse na linha de 

frente dos estados líderes da Europa.” Acrescentando ainda que “o sucesso deste evento 

resultou da cumplicidade de milhares de voluntários olímpicos e dos cidadãos. Todos 

acreditavam nos Jogos e os Jogos eram de todos. (…) ”  

Segundo Iglesias (2010:3), "das quarenta e três instalações utilizadas durante os 

Jogos, apenas quinze foram novas instalações (oito na cidade de Barcelona e sete nas 

subsedes), e das outras vinte e oito, dez eram remodelações e dezoito instalações 

existentes que exigiam, apenas, uma acção temporária para adequá-las ao uso olímpico".  

Quanto aos efeitos propriamente ditos, os Jogos Olímpicos transformaram, por 

completo, a frente marítima, promovendo a criação/reestruturação, de um novo bairro, Vila 

Olímpica. Nas palavras de Iglesias (2010:2), “desde os Jogos Olímpicos a orla marítima 

de Barcelona tornou-se numa das principais atracções de Barcelona. Passear pelas 

intermináveis calçadas que abraçam todo o litoral de Barcelona, com as suas extensas 

praias recuperadas, remete-nos para 25 anos atrás e faz-nos lembrar da inexistência desse 

maravilhoso lugar que actualmente qualquer cidadão ou visitante pode desfrutar.” Ainda 

segundo Iglesias (2010:2), “ (…) não só as praias apareceram, também o porto olímpico 

se constituiu num centro desportivo e de lazer que reuniu milhares de pessoas todos os 

dias: ancoradouros para as embarcações, um centro de vela administrado pela Federação 

Catalã de Vela, centros comerciais, bares e restaurantes e, sobretudo, uma nova área 

turística como propaganda dessa nova cidade.”  

De acordo com Carbonell J. (2002), Director da Divisão de Vilas do COOB '92 

(Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Barcelona ´92), afirma que “a Vila Olímpica 

formou-se numa área residencial com grande qualidade de vida, um novo centro de 

actividades e serviços e um ponto de atracção para muitos cidadãos, principalmente por 

motivos de lazer: as praias, os cinemas, os restaurantes e os bares do Porto Olímpico, o 

Cassino, recebem milhões de visitas a cada ano. (…) Em números, é - nos relatado que 

dos 2.048 domicílios onde os atletas se alojaram, no ano de 1992, durante a celebração 

dos Jogos Olímpicos, 60% já haviam sido vendidos, e foram entregues aos seus 

proprietários no primeiro trimestre de 1993, após as necessárias readaptações. O último 
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apartamento da Vila Olímpica foi vendido em 1996, e nesta nova área de Barcelona 

residem 5.783 pessoas.”  

Porém, nem toda a Vila Olímpica é constituída por moradias, visto existirem também 

grandes edifícios de escritórios, um centro de saúde, uma biblioteca pública, universidades 

e, “para aqueles que tiveram oportunidade de conviver com os atletas nos refeitórios e no 

centro de informações da Vila durante os Jogos, hoje é possível passear pelas mesmas 

instalações que foram transformadas num grande Shopping.” 
44

 

No entanto, a transformação da cidade de Barcelona não se limitou apenas à criação de 

instalações, habitação e infra-estruturas. Foram ainda criados novos parques e modificadas 

algumas estruturas viárias, melhorada a rede de transportes urbanos e alargada e renovada 

a estrutura de telecomunicações. Este impacto positivo não se restringiu somente à cidade 

de Barcelona, pois também as zonas circunvizinhas usufruíram dos benefícios nos seus 

municípios.  

O ano pós-olímpico, 1993, foi difícil devido à crise que afectou muitos países, 

nomeadamente Espanha, e isso obrigou a uma diminuição dos investimentos no momento 

em que se pretendia propor a reutilização das instalações olímpicas para o serviço da 

comunidade. A Câmara de Barcelona apostou numa fórmula de gestão baseada na 

colaboração dos sectores público e privado, e que ficou conhecida como o “modelo 

Barcelona”. Iglesias (2010:3) realça que “praticamente, todas as instalações olímpicas, 

hoje em dia, apresentam um uso quotidiano com alto nível de satisfação por parte dos 

cidadãos.” 

Já Antunes (2010) afirma que “ O potencial turístico da cidade explodiu depois de 

1992 e mantem-se forte até hoje. Barcelona recebe actualmente cerca de cinco milhões de 

visitantes por ano, três vezes mais do que a sua população.”
45
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3.2.2.3 JOGOS OLÍMPICOS DE PEQUIM (2008) 

 

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2008, oficialmente conhecidos como Jogos da XXIX 

Olimpíada, tiveram lugar em Pequim, na República Popular da China, de 8 a 24 de Agosto. 

O governo chinês não mediu esforços para tentar realizar os maiores Jogos Olímpicos 

da história e “investiu bastante nas infra-estruturas que serviram o evento, mais de US$ 42 

bilhões”
46

. Para o efeito, utilizou trinta e sete locais para a realização das competições, dos 

quais doze foram construídos de raiz. 

No que respeita às maiores obras arquitectónicas dos Jogos destacam-se o Estádio 

Nacional de Pequim, o Estádio Nacional Indoor, o Centro Aquático Nacional de Pequim, o 

Centro de Convenções do Olympic Green e o Estádio Indoor Wukesong. 

Já no que nos diz respeito aos transportes, o metro de Pequim foi dos meios que mais 

alterações sofreu tendo sido alvo de uma grande expansão.  

A poucos meses do início dos Jogos Olímpicos, foi inaugurado o Terminal 3 do 

Aeroporto Internacional de Pequim, da autoria do Arquitecto Norman Foster, e que se 

assumiu como a entrada principal para receber os atletas e visitantes de todo o mundo que 

pretendiam participar no grande evento desportivo. Com a ampliação do aeroporto, este 

passa a ser considerado não só como “o maior e o mais movimentado aeroporto da China”, 

mas também “o maior aeroporto do mundo”
47

.  

De acordo com Dong Zhiyi (2008), Director – Geral do Aeroporto “ (…) menos de 

quatro anos de construção e 3,65 mil milhões de dólares depois, o novo terminal prepara-

se agora para receber 64 milhões de passageiros para os Jogos Olímpicos de Pequim 

2008, que decorrem na capital chinesa entre 8 e 24 de Agosto”. 

Segundo, Chen Jian (Subdirector da Associação de Pesquisa de Economia Olímpica de 

Beijing) (2008):  
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“Estimava-se que o Produto Interno Bruto (PIB) da capital chinesa 

atingisse uma média anual de 11,8% na sua taxa de crescimento entre os anos 

2005 e 2008, etapa em que a cidade estava a investir para a realização do 

acontecimento desportivo. (…) 

A taxa média de crescimento estimado era 0,8 ponto percentual maior do que a 

definida para o período de cinco anos entre 2001 e 2005. (…) 

Mas este investimento para os Jogos Olímpicos impulsionou o crescimento da 

cidade por uma margem mais ampla em 2007, com 1,14%. 

Entre 2005 e 2008 foram criadas cerca de 1,5 milhão de novas oportunidades 

de trabalho, além do forte investimento injectado na capital chinesa. (…) 

Outras cidades co-anfitriãs, incluindo Tianjin e Qingdao, também revelaram 

um crescimento mais elevado à medida que se preparavam para o evento 

desportivo internacional. As provas olímpicas de vela em Qingdao permitiram 

aumentar o crescimento económico anual regional em 0,8%.”
48

 

Na realidade, o desenvolvimento económico da região e o volume de investimento 

promovido pelos Jogos Olímpicos apenas ocupou uma parcela pequena no volume total do 

desenvolvimento do país. Wang Yiming, o Vice-Director do Instituto de Macroeconomia 

da Comissão Estatal de Desenvolvimento e Reforma da China, afirmou que:  

“ (…) O volume económico total do Município de Beijing ocupou 3,6% no 

volume total do país em 2007. Os investimentos na construção de estádios 

olímpicos e respectivas estruturas foram estimados em 300 bilhões de yuans. 

Se dividirmos em quatro anos, 75 bilhões de yuans por ano, a cifra ocupa uma 

percentagem entre 0,55% e 1,06% nos investimentos de capital fixo total 

durante os quatro anos transcorridos. Portanto, podemos dizer que a esfera de 

impacto é reduzida." 
49
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Wang (2008) afirmou que se deveria ampliar a influência positiva que as Olimpíadas 

trouxeram para o desenvolvimento económico chinês, mencionando que “ (…) 

Continuaremos a pôr em plena função os estádios olímpicos e respectivas instalações, 

para melhorar a qualidade de vida da população chinesa. Continuaremos também a 

popularizar os conceitos de 'Olimpíada verde, científica e humana' para promover a 

alteração da forma de desenvolvimento económico; e aproveitarmos ao máximo o efeito de 

estímulo das Olimpíadas para o sector de serviços moderno." 
50

 

O Vice-Director do Instituto reforçou ainda que, para diminuir ao máximo a influência 

negativa do "efeito pós-Olimpíadas", se deveria impulsionar o desempenho das cidades-

sede das Olimpíadas no sentido de promover o desenvolvimento económico regional. 
51

 

 

3.2.3 OS CAMPEONATOS DE FUTEBOL 

 

3.2.3.1 ENQUADRAMENTO DA SUA IMPORTÂNCIA ECONÓMICA  

  

Se recuarmos no tempo, a percepção que se tinha relativamente ao futebol não ia para 

além da ideia de se tratar de um desporto vulgar que se traduzia num passatempo para 

muitos e, simultaneamente, num passo em direcção ao convívio, que exigia e, que ainda 

hoje exige, a participação de um determinado número de jogadores, uma bola e um terreno 

minimamente plano que facultasse as condições necessárias para que o jogo aí pudesse ter 

lugar. 

Actualmente, é considerado um dos desportos mais populares do mundo. Constatou-se 

que este desporto se tornou de tal modo famoso que “reuniu a maior quantidade de 

espectadores do mundo, diríamos mesmo, o dobro da audiência dos Jogos Olímpicos.”
52
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De acordo com Viseu (2004:53), “os grandes eventos desportivos permitem publicitar 

e robustecer a imagem das cidades ou dos territórios que os acolhem, atraindo turistas, 

outras actividades e empresas. Partindo do princípio que o evento correu bem, podem 

também conduzir a uma melhoria da coesão social, ao fortalecimento da identidade local 

em torno do projecto mobilizador para além de deixarem o legado dos espaços 

requalificados.” 

 

3.2.3.2 O EURO 2004  

 

 Portugal foi o país escolhido, a 12 de Outubro de 1999, para organizar o Euro 2004 e o 

evento teve lugar entre 12 de Junho e 4 de Julho de 2004. A prova decorreu sem 

incidentes, num clima de euforia total, tendo sido considerado pela UEFA como “o melhor 

e mais bem organizado Europeu de Futebol de sempre.”  

Segundo Gaspar (2004:2), “o investimento em infra-estruturas é importante, mas 

insuficiente se não for completado com investimento nas pessoas”, o que neste caso quer 

dizer, nos clubes residentes. De acordo com as suas palavras “Não basta ter um grande 

estádio, que encha o olho, é necessário ter uma equipa que leve as pessoas a ir ao estádio. 

Se se investir em ambos, pode-se obter um efeito benéfico na actividade económica no 

curto prazo mas, sobretudo, pode-se contribuir para o desenvolvimento da economia e da 

sociedade a médio prazo.” 

 Para organizar o terceiro maior evento desportivo do mundo, Portugal construiu e 

renovou dez estádios, sendo eles, o Estádio Algarve (Faro-Loulé), o Estádio Cidade de 

Coimbra, o Estádio D. Afonso Henriques (Guimarães), o Estádio da Luz (Lisboa), o 

Estádio do Bessa Século XXI, o Estádio do Dragão (Porto), o Estádio Dr. Magalhães 

Pessoa (Leiria), o Estádio Alvalade XXI (Lisboa), o Estádio Municipal de Aveiro e o 

Estádio Municipal de Braga. 
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 Também o investimento a nível de infra-estruturas rodoviárias se tornou numa medida 

essencial no sentido de permitir o acesso das cidades aos estádios do Euro 2004. Para tal, 

surgiu o Itinerário Principal 1 (IP1), formado totalmente por auto-estrada entre Valença e 

Castro Marim. Este eixo estratégico primordial estabeleceu uma ligação, directa entre 

todas as cidades anfitriãs do Euro2004 - Braga, Guimarães (com ligação pelo IP9), Porto, 

Aveiro (conjugado com o IP5), Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro/Loulé. 

 Várias foram as obras levadas a cabo pelo Instituto das Estradas de Portugal e que 

tiveram uma contribuição significativa na melhoria das ligações da rede nacional aos 

Estádios. Destacam-se assim: 

 - A remodelação do Nó de Francos da Via de Cintura Interna (VCI), cujo 

objectivo principal foi o de resolver os congestionamentos de trânsito que se 

verificavam, melhorando significativamente os acessos ao Estádio do Bessa e à 

rede envolvente a poente da cidade do Porto; 

- A construção da Ponte Rainha Santa Isabel sobre o Rio Mondego, integrada no 

IC3 que melhorou as acessibilidades à zona nascente de Coimbra para o tráfego 

que provinha do Sul; 

- A ligação da Circular Urbana de Guimarães à Variante de Fafe, que melhorou o 

acesso nascente à cidade de Guimarães, e;  

- A nova Ponte da Portela sobre o Rio Mondego, que aperfeiçoou a ligação da EN 

17 (Estrada da Beira) à zona do Estádio. 

De acordo com o Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas “ (…) Como 

previsto no Plano Rodoviário Nacional, o referido IP1 e a restante rede fundamental, 

asseguraram as acessibilidades rodoviárias entre todas as sedes de distrito, bem como aos 

principais portos, aeroportos e fronteiras, de onde se destacam Valença (IP1), Vilar 

Formoso (IP5), Caia (IP7) e Castro Marim (IM), onde se registavam os valores mais 

elevados de tráfego médio diário de veículos de passageiros.”
53
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Com efeito, o Euro 2004 foi considerado como um dos maiores eventos desportivos 

alguma vez organizados em Portugal, tendo atingido uma dimensão de grande significado 

social pelo número de espectadores envolvidos, pela projecção mediática que atingiu e pela 

complexa estrutura organizacional que exigiu.  

 

Estudos efectuados em 2007 durante o Euro 2004 pela Direcção Geral do Turismo e 

pela Universidade do Algarve, visando “estimar o impacto nacional do Euro 2004 sobre o 

turismo na vertente económica e da imagem do país”, apuraram, segundo Melo (2007:39), 

que “ (…) o número total de espectadores da fase final do Euro 2004 foi superior ao 

verificado no anterior Euro 2000 (realizado na Bélgica e na Holanda), tendo atingido 

1.165.192 espectadores. (…) Com o Euro 2004, Portugal conseguiu elevar o padrão futuro 

do Euro.” 

  Segundo Melo (2007:41) “O Euro 2004 caracterizou-se por uma forte 

capacidade de captação de turistas (devido ao elevado poder de atracção do 

futebol), tendo 75% destes visitado Portugal pela primeira vez. Os adeptos 

foram essencialmente do sexo masculino (80%), mas a sua maioria (95,2%) 

viajou em grupo (com familiares ou amigos), arrastando para o nosso país um 

elevado número de turistas. (…) ”  

Ainda segundo Melo (2007:41) “ (…) Relativamente à organização 

do evento e à imagem de Portugal, o grau de satisfação dos adeptos foi muito 

positivo, tendo excedido as expectativas dos visitantes. Do total dos adeptos, 

74,4% afirmaram que esta visita tinha mudado, pela positiva, a imagem que 

tinham de Portugal (apenas 2% afirmaram que esta visita tinha alterado a 

imagem do país pela negativa). Da sua totalidade, 87,5% afirmaram que 

pretendem regressar a Portugal nos próximos 5 anos. (…) ”  

 

Um outro estudo realizado por Viseu (2004:54) do Núcleo de Investigação em 

Políticas Económicas da Universidade do Minho conclui que “quanto ao impacto 

internacional do Euro 2004 e, consequentemente em matéria de imagem do país e da 

região, podemos dizer que este acontecimento teve um efeito positivo, contribuindo para 

um sentimento de orgulho nacional e de dever bem cumprido”.  
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3.2.3.3 O MUNDIAL 2010 

 

O Mundial de Futebol realizou-se de 11 de Junho a 11 de Julho de 2010 na África do 

Sul, e tratou-se do maior evento desportivo realizado no continente africano. 

Constatou-se que “a edição de 2010 iria proporcionar a oportunidade de romper com 

concepções preconceituosas sobre a África do Sul, que tem vindo a superar mais de quatro 

décadas de política racial”. Acrescentou-se ainda que “este torneio de futebol seria a 

oportunidade de provar que países em desenvolvimento têm plenas condições de sediar 

eventos dessa magnitude.”
54

 

No entanto, convirá referir que o Mundial na África do Sul, por ter sido o primeiro no 

continente africano, causou um grande impacto socioecónomico no continente e 

principalmente no país acolhedor.  

Para o efeito, utilizaram-se dez estádios localizados em nove cidades da África do Sul, 

dos quais foram reformados o Free State Stadium em Bloemfontein, o Ellis Park Stadium e 

o Soccer City Stadium em Johannesburgo, o Loftus Versfeld Stadium na Pretória e o Royal 

Bafokeng Stadium em Rustenburg. Paralelamente, construíram-se o Green Point Stadium 

na Cidade do Cabo, o Moses Mabhida Stadium em Durban, o Mbombela Stadium em 

Nelspruit,o Peter Mokaba Stadium em Polokwane e, por fim, o Nelson Mandela Bay 

Stadium em Port Elizabeth. 

A África do Sul investiu mais de três mil milhões de euros em novas infra-estruturas, 

directamente ligadas ao Mundial de Futebol 2010, incluindo gastos no sector dos 

transportes e das energias. 
55

 

Antunes (2010) afirma que “quando falamos do Campeonato do Mundo, os 

defensores são praticamente unânimes em afirmar o ganho que os países e cidades 
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acolhedoras terão principalmente do ponto de vista económico, com o aumento no fluxo de 

turistas. No entanto, (…) quando se fala de países em desenvolvimento, o legado esperado 

é muito maior. Começa com o básico até mesmo para a realização do torneio, como infra-

estrutura, chegando a questões de educação, capacidade, saúde e segurança. E no caso da 

Copa de 2010, o esperado era que o legado não ficasse restrito ao país sede, mas sim que 

se estendesse por todo o continente.” Reconhece ainda a melhoria de algumas infra-

estruturas na África do Sul pois “ (…) Os aeroportos foram reformados, foi constituída a 

primeira linha de metro, e construídas também as estradas que partem de Johanesburgo. 

O investimento em saúde, com a criação de centros hospitalares nas províncias que 

receberam o evento, foi um legado de extrema importância para um país que tinha 18% 

dos adultos contaminados pelo vírus HIV.”
56

 

 

3.3 A AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO ACONTECIMENTO  

 

De uma forma generalizada, e segundo Lourenço “o conceito de peregrinação, quase 

sempre associado a acções de cariz religioso, centra-se no facto de se estar perante um 

evento que à semelhança dos grandes eventos religiosos, mobilizou vastas populações a 

um lugar.” 
57

 

Tal como as mobilizações de carácter religioso também outros eventos atraíram até si 

pessoas de várias partes do mundo. Fazem parte deste tipo de eventos as Exposições 

Mundiais, Jogos Olímpicos, entre outros, já abordados ao longo deste capítulo.  

Todavia, convém referir que, raramente uma cidade contemporânea dispõe, à partida, 

de equipamentos com a dimensão suficiente para receber uma edição de Jogos Olímpicos, 

ou se quisermos, de uma Exposição Mundial ou de um Campeonato Mundial de Futebol. 
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 Para sermos mais exactos, a concepção de um acontecimento desta ordem implica 

sempre, indubitavelmente, que a respectiva “cidade sede” tenha à sua disposição uma 

sólida rede de infra-estruturas, facto que requer, assim, um elevado investimento na 

construção de estádios e infra-estruturas urbanas, no transporte público, bem como na rede 

de telecomunicações, de modo a proporcionar a circulação das imagens e das notícias das 

competições (no caso dos Jogos Olímpicos e dos Campeonatos Europeus e Mundiais de 

Futebol). 

É já do senso comum que, a partir do momento em que a cidade se candidata, é - lhe 

solicitada a apresentação do seu projecto relativo à criação de infra-estruturas que 

viabilizem a ideia de que tal investimento é viável para acolher o megaevento e, 

simultaneamente mostrar que o que irá fazer, fará diferente e melhor dos demais 

concorrentes. Isso tem gerado, como é óbvio, inúmeras controvérsias na medida em que 

algumas cidades constroem novos equipamentos públicos para um uso meramente restrito 

e temporário, enquanto que outras, pelo contrário, planeiam a sua construção de forma a 

que aqueles sejam incorporados na cidade e ocupados pela sua população.  

Na realidade, e tendo em conta que o evento em si apenas dura alguns dias, é 

necessário que haja uma preocupação no aproveitamento dos equipamentos para uso 

posterior. Não é por acaso que aquando da avaliação das cidades candidatas, os Comités de 

Escolha têm o cuidado de verificar se há efectivamente um aproveitamento da comunidade 

local em relação a todos os benefícios associados à organização de tal acontecimento.  

Vejamos o caso dos Jogos Olímpicos. Considerando que a realização de uma edição 

pode ocorrer uma única vez na história de uma cidade, ou demorar várias décadas para 

voltar a acontecer, Cashman (1999), segundo Rubio (2005), considera que “o envolvimento 

e compreensão da população é fundamental para que o evento em si possa deixar para a 

cidade um legado não só para os habitantes daquele momento como para as demais 

gerações que poderão usufruir da infra-estrutura construída para essa finalidade.” 

Contudo, e como não poderia deixar de ser, um evento desta índole nem sempre atrai 

apenas vantagens, trazendo mesmo consigo algumas desvantagens. Rubio (2005) refere 

que Hiller (2003) foi um dos autores que mencionou três razões geradoras de conflitos 

urbanos. A primeira delas, observada desde as primeiras edições dos Jogos, corresponde ao 
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“custo financeiro e humano das obras necessárias para um evento que dura poucos dias, 

mas que será altamente intrusivo na vida da população”. Apesar de um número 

considerável de pessoas achar que os Jogos Olímpicos são importantes para melhorar a 

imagem da cidade, “o projecto olímpico deveria fazer parte da agenda de longo prazo da 

cidade. A ideia da realização dos Jogos em si não costuma ser universalmente aceite como 

uma prioridade ou opção para sua população.” A segunda respeita ao período de 

preparação. As datas para inscrição, depois inspecção e por fim escolha da cidade sede é 

um tema que envolve um período que chega a durar alguns anos e que mobiliza a atenção e 

trabalho de inúmeras equipas de trabalho. “A sensação de derrota de várias das cidades 

candidatas leva a um sentimento de frustração entre a população e equipas organizadoras 

que geram discussões posteriores sobre a validade da mobilização dos recursos 

empregados e a visibilidade na condução do processo.” Por último, uma outra razão 

reporta-se ao “jogo institucional promovido pelas federações desportivas que desejam ver 

satisfeitas as suas exigências em troca do apoio necessário”. Essas reivindicações estão 

intimamente relacionadas com o uso posterior das instalações construídas bem como a sua 

administração. 

Ora, posto isto, o mais lógico, será, obviamente, procurar aproveitar, ao máximo, os 

benefícios associados à organização dos eventos e, paralelamente, ter em conta medidas 

que, quando colocadas em prática, possam minorar eventuais desvantagens futuras 

relativas ao período pós – evento, nomeadamente, a reutilização das infra-estruturas. Se 

recuarmos aos pontos 3.2.2.2 e 3.2.2.3 abordados neste capítulo verifica-se, claramente, 

que quer Barcelona, quer Pequim, demonstraram preocupação em encontrar formas de 

reutilizar as infra-estruturas que foram propositadamente construídas para o grande evento 

internacional. Do mesmo modo, Lisboa e Sevilha, após o término das respectivas 

exposições mundiais, tentaram reaproveitar os pavilhões utilizados para as exposições 

dando lugar a locais que hoje são bastante conceituados, como o Parque das Nações e a 

Isla Mágica, respectivamente.   

Um outro problema associado a esta matéria respeita ao facto de a maioria dos estudos 

elaborados com intuito de servir de suporte às candidaturas ter por hábito a apresentação de 

estimativas sobrestimadas quanto ao impacto que aquele tipo de eventos poderá vir a gerar 

nas respectivas economias locais. Estudos realizados após a ocorrência dos acontecimentos 
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não conseguiram confirmar as previsões iniciais “e encontraram impactos muito mais 

modestos em termos de crescimento do PIB, fluxo turístico, geração de novos empregos e 

utilização da infra-estrutura construída para o evento”.
58

 

Com efeito, a análise da relação custo benefício associada à realização de um evento 

não é de todo tarefa fácil. Qualquer que seja a metodologia e modelação utilizada, torna-se 

importante estar consciente da existência de factores externos que podem ter influência 

significativa no que respeita ao retorno real do acontecimento. Deste modo, o ideal, neste 

tipo de situações é, “ aplicar o modelo em diversos cenários com o objectivo de obter uma 

visão mais clara sobre os riscos inerentes ao acontecimento e a capacidade dos 

financiadores em suportar eventuais custos, em caso de se presenciar um cenário 

negativo.”
59
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CAPÍTULO IV – UMA ABORDAGEM ESTATÍSTICA AO DESENVOLVIMENTO DE 

FÁTIMA  

 

4.1 ENQUADRAMENTO  

 

Vários foram os temas abordados ao longo dos capítulos anteriores, e, como vimos, 

todos eles versavam assuntos intimamente relacionados com o desenvolvimento 

económico regional, não só em termos nacionais, mas também em termos internacionais. 

No entanto, considerar-se-á agora conveniente e imprescindível procedermos a um 

breve estudo direccionado para uma vertente mais prática onde se exponham alguns dos 

indicadores económicos que, a nosso ver, comprovem aquilo que tem vindo a ser 

referenciado, tentando demonstrar o impacto que a construção do Santuário de Fátima teve 

no desenvolvimento económico da cidade da região com o mesmo nome.  

 

4.2 APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA 

 

Tentar compreender o súbito desenvolvimento económico da cidade de Fátima é, 

como já referimos, a ideia originária deste trabalho. Pretendemos, de facto, tentar analisar 

o melhor possível a evolução assumida por esta região, procurando, eventualmente, 

identificar os potenciais factores indutores desse mesmo desenvolvimento.  

Neste sentido, este último capítulo prosseguirá com a realização de uma abordagem 

relativa a dados económicos que envolverão, naturalmente, diversos campos de análise, a 

saber, território e população, educação, emprego, construção civil e habitação, comércio, 

hotelaria, segurança pública, turismo e as contas da Junta de Freguesia de Fátima, e que, de 

certa forma, nos permitam uma avaliação da sua evolução. 

Obviamente que, uma abordagem deste género, cujo objectivo é analisar uma 

evolução regional exigirá a recolha de um misto de dados que passará obrigatoriamente por 

obter dados já bastante antigos. Efectivamente, e como já seria de esperar, deparámo-nos 



72 

 

com uma elevada dificuldade em recolher dados históricos respeitantes a esta freguesia. 

Lamentavelmente, esta limitação na recolha de dados impossibilitou a realização de uma 

análise mais pormenorizada para o estudo em causa. Neste contexto, convirá referir que 

este estudo terá campos de análise onde utilizaremos dados respeitantes à década de 40 do 

século XX e outros nas quais apenas disponibilizaremos dados relativos aos anos de 1991 e 

2001. 

Além do mais, considera-se, de igual modo, essencial mencionar que tais dados foram 

maioritariamente fornecidos pela Junta de Freguesia de Fátima, e que resultaram de um 

levantamento económico efectuado no ano de 2006, tendo os restantes dados sido 

fornecidos pela Câmara Municipal de Ourém e pelos dados dos Censos de 2001 recolhidos 

directamente do site do Instituto Nacional de Estatística. 

Prossigamos, agora, para a respectiva análise dos dados recolhidos em cada um dos 

campos já acima mencionados. 

 

 4.2.1 Território e população residente 

 

Em primeiro lugar, seria interessante iniciarmos este estudo com uma análise geral das 

áreas territoriais sobre as quais o concelho de Ourém exerce o seu poder administrativo, de 

modo a que possamos ter uma concepção do peso que a freguesia de Fátima tem na 

totalidade do espaço territorial do mesmo. Para tal, conseguiram-se obter os seguintes 

dados [em Km (s)] relativos ao ano de 2004: 
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QUADRO 1: CONCELHO DE OURÉM EM QUILÓMETROS (2004) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Saraiva. (2004) 

Em termos gráficos, obter-se-á o seguinte: 

 

               GRÁFICO 3: CONCELHO EM QUILÓMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

Freguesias   Km (s) 

Alburitel  11,5 

Atouguia 19,5 

Casal dos Bernardos  23 

Caxarias  18,2 

Cercal 7,7 

Espite 19,7 

Fátima 71,29 

Formigais 12,1 

Freixianda 31,2 

Gondemaria  8,8 

Matas 13,2 

Nossa Senhora da Piedade  20,7 

Nossa Senhora das Misericórdias 40,6 

Olival 21,3 

Ribeira do Fárrio 20 

Rio de Couros  21 

Seiça 24,6 

Urqueira 31,28 

TOTAL 415,67 
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De acordo com os dados acima descritos, verifica-se claramente que, em 2004, a 

freguesia de Fátima é a maior freguesia do concelho de Ourém, com 71,29 Km (s) de 

território, representando assim cerca de 17% 
60

da totalidade do territorial do concelho. 

Agora coloca-se aqui a seguinte questão: “O que seria de uma região sem habitantes?”. 

Ora, parece-nos que a resposta é até bastante óbvia, pois, certamente, qualquer pessoa 

responderia, sem qualquer hesitação, que “uma região nunca se desenvolveria se não 

houvesse população para residi-la.” Daí a importância do conceito da população residente 

nesta abordagem.  

Deste modo, e no que respeita a este campo de análise, conseguiram-se obter dados de 

diversos períodos temporais não só referentes à freguesia propriamente dita, como também 

dados relativos ao concelho. Assim sendo, iremos primeiramente proceder a uma 

comparação entre concelho e freguesia no que toca à evolução da população residente e, 

seguidamente, analisaremos de uma forma um pouco mais detalhada a evolução no 

Aglomerado de Fátima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Cálculo efectuado: 71,29/415,67x100% = 17,15% 
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4.2.1.1 Evolução da população residente no concelho de Ourém e freguesia 

de Fátima 

 

QUADRO 2: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DE OURÉM E 

FREGUESIA DE FÁTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Saraiva. (2004) e Censos de 2001 
 

Sob a forma de gráfico, obter-se-á o seguinte: 

 

GRÁFICO 4: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DE OURÉM E NA 

FREGUESIA DE FÁTIMA 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

Anos  Concelho de Ourém  Freguesia de Fátima % 

1911 25.726 2.371 9,22% 

1920 31.269 2.536 8,11% 

1930 34.534 2.949 8,54% 

1940 40.750 3.890 9,55% 

1950 46.326 4.719 10,19% 

1960 47.511 5.852 12,32% 

1970 42.745 5.898 13,80% 

1981 41.376 7.169 17,33% 

1991 40.185 7.213 17,95% 

2001 46.216 10.302 22,29% 
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Sendo a freguesia de Fátima a maior freguesia do concelho de Ourém (tal como 

verificámos), à partida tudo aponta para que esta possua também grande parte da 

população residente do mesmo. 

De acordo com o descrito no quadro acima, complementado pelo gráfico 4, e como já 

seria de prever, não só apenas por se tratar de seguir uma dada linha de raciocínio mas, 

essencialmente, pelo simples facto de tal já estar incorporado no processo de crescimento 

regional, verifica-se uma evolução progressiva quanto à população residente em Fátima, 

salientando-se aqui o aumento significativo ocorrido entre 1991 e 2001. 

Quanto ao concelho de Ourém, registou-se uma queda demográfica na década de 1960 

que se estendeu até inícios dos anos 90, certamente por consequência de um misto de 

factores, entre os quais se sobressai a intensificação dos movimentos migratórios, já 

anteriormente referido no capítulo II, que parece ter-se reflectido mais a nível do concelho 

que no panorama da freguesia de Fátima. Mais tarde, em 1991 já se constata uma 

recuperação do referido número populacional 

 

4.2.1.2 Evolução da população residente no Aglomerado de Fátima 

 

QUADRO 3: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO AGLOMERADO DE FÁTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Junta de Freguesia de Fátima; 2006 

Localidades 1911 1940 1960 1970 1981 

Aljustrel 123 162 247 284 395 

Casa Velha 132 229 303 221 241 

Cova da Iria 0 271 1028 1339 2191 

Fátima 179 253 337 382 548 

Lomba d´Égua 68 107 293 272 313 

Moita Redonda 238 379 652 725 827 

Eira da Pedra  53 142 203 167 195 

Moimento 0 21 57 82 151 

Lameira 0 0 0 0 0 

Aglomerado de Fátima 793 1564 3120 3472 4861 
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Graficamente, obtém-se o seguinte:   

 

GRÁFICO 5: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO AGLOMERADO DE FÁTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

                        GRÁFICO 6: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COVA DA IRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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De acordo com o gráfico 5, verifica-se que, a partir da década de 1960, a localidade de 

Cova da Iria tem sido a mais habitada no Aglomerado de Fátima. 

Efectivamente, este aumento significativo é bem notável no gráfico 6 dos quais pode 

observar-se o seguinte: 

 

QUADRO 4: VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA COVA DA IRIA  

 

Anos  
População 

residente  

Variação em relação ao 

período anterior 

1911 -   

1940 271 (+) 271 

1960 1028 (+) 757 

1970 1339 (+) 311 

1981 2191 (+) 852 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

Analisando detalhadamente o quadro acima apresentado, confirma-se que em 1911, 

Cova da Iria não registava sinais de povoação.  

Surge de seguida a informação de que, vinte e nove anos depois, já existia alguma 

povoação a residir naquela localidade. É precisamente aqui que se pretende demonstrar o 

impacto positivo que a revelação do “Milagre de Fátima” no ano de 1917 teve no 

crescimento da Cova da Iria e, consequentemente, na freguesia de Fátima. Portanto, 

podemos aqui comprovar a veracidade da afirmação referenciada no capítulo II, quando se 

mencionou que “Toda aquela envolvência mística e transcendente despertou em muitos o 

desejo de residir junto daquele local”. 

Contudo, importa referir que tal revelação não teve um impacto imediato após 1917, 

mas antes, um impacto gradual que se foi reflectindo ao longo dos anos. 

Destaca-se especial atenção para a transição entre 1970 e 1981, onde no espaço de 

onze anos passaram a residir mais 852 pessoas na Cova da Iria. Sem dúvida alguma que, 
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para além do impacto das visões anunciadas por parte dos pastorinhos, também a notícia 

das prováveis visitas do Papa Paulo VI, no ano de 1967, e do Papa João Paulo II, no ano de 

1982, deverá ter tido, decididamente, um forte impacto no crescente número de pessoas 

residentes naquele local. 

 

4.2.2 Educação 

 

A educação sempre esteve presente no ciclo de vida do ser humano, variando esta de 

sociedade para sociedade.  

Também aqui o nível de escolaridade da população será avaliado. Os níveis de 

aprendizagem revelarão a crescente preocupação, ou não, em combater o analfabetismo 

inserido ainda hoje na nossa sociedade, embora em taxas mais reduzidas em comparação 

com décadas anteriores. Para tal apenas dispomos de dois anos para comparação, 

nomeadamente 1991 e 2001, contudo, a nosso ver, estes permitirão obter, ainda que de 

uma forma mais limitada, uma noção geral da situação em relação a este assunto. 

 

4.2.2.1 Evolução da educação em termos da população residente na 

freguesia de Fátima 

 

QUADRO 5: TAXA DE ANALFABETISMO (1991/2001) 

 

 
Taxa de 

Analfabetismo (%) 

 1991 12,6 

2001 9,18 

 

Fonte: Censos 2001 
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QUADRO 6: POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO O NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

 

 

Fonte: Censos 2001 

 

Como já seria de esperar, os níveis de instrução foram aumentando ao longo do tempo. 

Tal como em qualquer outra região do país, os anos foram passando e a população opta por 

investir na sua educação de forma a combater as taxas de analfabetismo tão características 

em décadas anteriores. Assim indicam os dados acima descritos, onde num espaço 

temporal de dez anos se constata o aumento significativo não só a nível dos ensinos básico 

e secundário, como também a nível do ensino superior.  

 

4.2.3 Emprego 

 

Um outro campo também importante a analisar é o que diz respeito ao emprego, 

afinal, a procura de uma forma de sobrevivência ao quotidiano (para além da agricultura) 

para fazer face às diversas dificuldades que se apresentam diariamente sempre esteve 

presente na vida do Homem.  

Como vimos, ocorreu um aumento substancial da população residente na região. Ora, 

tal facto terá tido, à partida, e como é óbvio, impacto em termos de emprego, estranho seria 

se tal não acontecesse pois, havendo um aumento de habitantes, surge, inevitavelmente, a 

necessidade de criação de postos de trabalho que possibilitem a sua subsistência. 

 

 

 
Nenhum 

Básico 
Secundário Médio Superior Total  

 
Total 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

1991   4639 2797 1110 732 653 145   5437 

2001 1619 5854 3182 1430 1242 1563 106 1160 10302 
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4.2.3.1 Evolução da população residente empregada 

 

QUADRO 7: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE EMPREGADA NA FREGUESIA DE 

FÁTIMA SEGUNDO O GÉNERO 

 

 
Total Homens  Mulheres  

1991 3181 1740 1441 

2001 4751 2440 2311 

    

Fonte: Censos 2001 

 

GRÁFICOS 7 E 8: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE EMPREGADA NA FREGUESIA 

DE FÁTIMA SEGUNDO O GÉNERO (1991 E 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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QUADRO 8: POPULAÇÃO EMPREGADA SEGUNDO SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 

 

 

 

 

  

Fonte: Censos 2001 

 

E daqui resultaram os seguintes gráficos: 

 

GRÁFICOS 9 E 10: POPULAÇÃO EMPREGADA SEGUNDO SECTORES DE ACTIVIDADE 

ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

População Empregada - Segundo os sectores de actividade económica 

 

Agricultura, silvicultura e 
pesca 

Indústria, construção, energia e 
água 

Serviços 

1991 141 1039 2001 

2001 57 1474 3220 
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Após uma análise do quadro 7, podemos verificar que houve, efectivamente, um 

aumento da população empregada.  

Mais detalhadamente, os gráficos 7 e 8 indicam que de 1991 para o ano de 2001 houve 

preocupação em equilibrar a admissão da população dos dois géneros, isto é, enquanto que 

em 1991 predominava a admissão da população do género masculino (cerca de 55%), em 

2001 já se verifica a admissão de 49% das mulheres e 51 % dos homens. 

Quanto à população empregada segundo sectores de actividade, os gráficos 9 e 10 

demonstram que, quer em 1991, quer em 2001, a maior parte da população dedica-se ao 

sector da prestação de serviços.  

Por outro lado, os mesmos revelam uma diminuição da população empregada no 

sector da agricultura, tal como se preconizava no capítulo II: 

“ (…) Os solos eram de tal modo fracos, acidentados e pedregosos, que 

tornavam o trabalho do campo difícil e pouco compensador, numa agricultura 

de subsistência, destinada quase exclusivamente ao autoconsumo.” 

“ (…) Já no que respeita à pastorícia, o panorama foi bastante diferente, 

pois esta, pelo contrário, quase desapareceu. Por um lado, a reconversão dos 

baldios repercutiu-se na diminuição de pastagens, e por outro, com o início da 

escolaridade obrigatória, diminui o número de crianças para guardar os 

rebanhos. Os poucos que restavam, pertenciam a agricultores mais ricos, que 

tinham ao seu serviço pastores, a quem pagavam uma pequena mesada, para 

além do alojamento e alimentação.” 

Na realidade, à medida que o tempo passa, as pessoas aperceberam-se de que 

existem outras formas de obter rendimento que não só a agricultura e, deste modo, 

foram procurando outras alternativas. Para isso, aumentaram os seus níveis de 

instrução e, aos poucos, foram abandonando o trabalho relacionado com a agricultura 

para passar a dedicar-se a outros tipos de emprego completamente diferentes e, do 

seu ponto de vista, mais gratificantes.  
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4.2.3.2 Evolução do emprego no Aglomerado de Fátima  

 

QUADRO 9: EVOLUÇÃO DO EMPREGO NOS SECTORES SECUNDÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os dados referentes aos anos de 1991, 1996 e 2001, são dados estimados. 

Fonte: Junta de Freguesia de Fátima;2006 

 

QUADRO 10: EVOLUÇÃO DO EMPREGO NOS SECTORES TERCIÁRIO 

 

Nota: Os dados referentes aos anos de 1991, 1996 e 2001, são dados estimados. 

Fonte: Junta de Freguesia de Fátima;2006 

 

A partir destes dados, obter-se-ão os seguintes gráficos: 

 

Ano 
Sector Secundário 

Ind. Trans. C. Cívil O. Act. Total 

1981 288 299 9 596 

1986 264 499 12 775 

1991 287 619 15 921 

1996 312 714 16 1042 

2001 335 762 18 1115 

Ano 
Sector Terciário 

H. Trad. C. Grosso C. Retalho Rest e SI. O. Act. Total 

1981 242 33 851 62 320 1508 

1986 262 39 921 67 370 1659 

1991 267 47 938 68 446 1766 

1996 303 56 1062 77 536 2034 

2001 342 66 1202 87 634 2331 
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GRÁFICO 11: SECTOR SECUNDÁRIO – EVOLUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO 

AGLOMERADO DE FÁTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

GRÁFICO 12: SECTOR TERCIÁRIO – EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO DE RETALHO E DA 

HOTELARIA TRADICIONAL NO AGLOMERADO DE FÁTIMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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Dos quadros 11 e 12, destacam-se o desenvolvimento progressivo do emprego no 

sector da construção civil (sector secundário), bem como também do emprego no comércio 

de retalho e na hotelaria (sector terciário). 

É natural que o sector da construção civil tenha vindo a acompanhar o aumento 

populacional já referido neste capítulo. Na realidade, as pessoas escolhem o local de 

residência (de acordo com as suas preferências e condições disponíveis) e, posteriormente, 

procuram meios para garantir a sua sobrevivência naquele local, e, para isso, constroem a 

sua própria habitação e procuram um emprego que de alguma forma lhes permita 

obter/manter a sua sustentabilidade.  

Por outro lado, a necessidade/preocupação em gerar emprego para a crescente 

população residente conduziu, obviamente, a um aumento da construção não só de 

estabelecimentos comerciais (maior parte dedicados à venda de artigos religiosos), como 

também do número de hotéis naquela zona. 

Aqui se comprova, de alguma forma, a afirmação mencionada no capítulo II:  

“ (…) Tal facto não evitou o abandono de muita mão-de-obra para a 

construção civil, bem como para alguns ofícios e actividades comerciais, 

nomeadamente a venda de artigos religiosos. O abandono referido, como não 

podia deixar de ser, era efectuado para a Cova da Iria, onde se abriam e 

ampliavam casas comerciais, e se construíam novas pensões e hotéis.” 

 

4.2.4 Construção civil e habitação 

 

 Tendo em vista tudo aquilo que tem vindo a ser mencionado acerca desta área, bem 

podemos afirmar que o conceito de “construção” é claramente um “sinónimo de 

desenvolvimento”. Na verdade, não ocorre qualquer desenvolvimento sem antes ocorrer 

aumentos que visem melhorar algo. Isto é, e tomando como exemplo de referência o tema 

primordial deste trabalho, para que tivesse ocorrido um desenvolvimento da região de 

Fátima foi necessário um aumento significativo do sector da construção e uma melhoria 

das suas infra-estruturas, de maneira a que se tornasse aquele local como o ideal para se 
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residir, tal como vimos no capítulo II. Deste modo, verifica-se que a construção está 

intimamente relacionada com o próprio desenvolvimento regional. 

 Vejamos, então, mais detalhadamente a evolução que as construções têm tomado ao 

longo dos tempos, não só em termos da freguesia de Fátima, como também em termos do 

respectivo concelho.   

 

4.2.4.1 Evolução do número de fogos nas freguesias do concelho de Ourém 

 

QUADRO 11: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FOGOS NAS FREGUESIAS DO CONCELHO 

DE OURÉM 

 

 

Fonte: Junta de Freguesia de Fátima; 2006 

 

Freguesias 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Alburitel  0 0 183 0 142 283 323 376 322 434 511 542 

Atouguia 0 0 327 0 279 558 601 669 685 901 1055 1308 

C. 
Bernardos 

0 0 0 0 0 0 0 0 546 668 725 782 

Caxarias 0 0 393 0 321 642 709 806 920 1028 1111 1234 

Espite 468 493 534 556 686 815 1016 1259 1405 1529 994 961 

Fátima 442 459 514 557 705 853 1113 1420 1446 2092 2995 5100 

Formigais 121 123 147 164 177 189 234 288 233 262 288 296 

Freixianda 771 876 981 1088 1223 1357 1679 2072 1659 1999 1440 1758 

Gond. 0 0 216 0 145 289 346 418 444 465 571 710 

Olival 1091 1215 694 1389 1166 943 1016 1131 1049 1187 1134 1429 

R. Couros 250 261 333 357 399 440 563 710 842 918 1055 1302 

Seiça 714 876 634 1172 1056 940 1019 1140 1174 1085 1166 1412 

Urqueira 0 0 435 0 336 671 744 849 902 1069 1227 1343 

N. S. M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1707 2058 2506 

N.S.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1708 2651 3669 

Matas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 587 

Cercal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 387 

Rib.Fárrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 534 

TOTAL  3857 4303 5391 5283 6635 7980 9363 11138 11627 17052 20269 25860 
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Graficamente resultará no seguinte: 

 

GRÁFICO 13: EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE FOGOS NO CONCELHO DE OURÉM E NA 

FREGUESIA DE FÁTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 Dos dados acima descritos (quadro 11 e gráfico 13) verifica-se claramente que o 

número de fogos na freguesia de Fátima tem vindo a aumentar, mencionando, contudo que, 

é a partir do ano de 1981, que a freguesia se revela, de entre as diversas freguesias do 

concelho de Ourém, como aquela que maior número de fogos apresenta. Este aumento 

justifica-se, mais uma vez, pelo grande aumento populacional ocorrido no mesmo período. 
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4.2.4.2 Evolução do número de fogos nos lugares do Aglomerado de Fátima 

 

QUADRO 12: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FOGOS NOS LUGARES DO AGLOMERADO 

DE FÁTIMA 

 

Lugares 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Aljustrel 26 29 33 36 38 48 62 113     

Casa Velha 26 31 36 41 43 78 57 76     

Cova da Iria   1 23 57 121 210 232 558     

Eira da Pedra 11 15 19 23 24 49 41 60     

Fátima 46 49 51 54 70 83 109 167     

L. d´Égua  16 19 23 26 27 66 56 100     

Moimento 0 2 3 5 5 11 17 38     

M. Redonda 50 60 69 79 83 181 151 244     

Total  175 206 257 321 411 726 725 1356 2131 4138 

 

Fonte: Junta de Freguesia de Fátima; 2006 

 

Sob a forma de gráfico, obter-se-á o seguinte: 

 

GRÁFICO 14: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FOGOS NA COVA DA IRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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Quanto ao Aglomerado de Fátima, segundo o exposto acima, verifica-se um aumento 

progressivo do número de fogos na Cova da Iria, aumento esse bastante significativo 

essencialmente a partir de 1970. 

Para além disso, repare-se também que a, partir de 1940, esta localidade era a que 

apresentava o maior número de fogos na totalidade do Aglomerado. 

 

4.2.5 Comércio  

 

Um outro campo essencial diz respeito ao sector comercial. De facto, o comércio 

sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento económico de um país e, no que 

toca a Fátima, este tem-se desenvolvido a um ritmo impressionante.  

Com efeito, e tal como foi referenciado no capítulo II, a cidade de Fátima pode ser 

encarada como um “centro de negócios”, pois, por um lado, temos a construção de hotéis 

e de estabelecimentos de restauração e bebidas para poder atrair/acolher peregrinos quer 

nacionais, quer estrangeiros e, por outro lado, a construção de estabelecimentos comerciais 

para a venda de artigos religiosos. 

Neste sentido, procederemos a uma análise quanto aos diversos estabelecimentos 

distribuídos pelo concelho de Ourém, salientando apenas que, para esta situação somente 

foi possível recolher dados referentes ao ano de 2006. 
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4.2.5.1 Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 

 

4.2.5.1.1 Distribuição dos estabelecimentos por Freguesias do concelho de 

Ourém no ano de 2006 

 

 QUADRO 13: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS NO CONCELHO DE OURÉM (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Ourém; 2006 

 

Obtendo-se assim o seguinte gráfico: 

 

 

Legenda Freguesia 
Nº de 

estabelecimentos  

1 Alburitel 7 

2 Atouguia 14 

3 Casal dos Bernardos 8 

4 Caxarias  17 

5 Cercal 5 

6 Espite  8 

7 Fátima 213 

8 Formigais 5 

9 Freixianda 31 

10 Gondemaria 10 

11 Matas 8 

12 Nª Senhora da Piedade 91 

13 Nª Senhora das Misericórdias 43 

14 Olival 19 

15 Ribeira do Fárrio 7 

16 Rio de Couros  17 

17 Seiça 12 

18 Urqueira 18 

Total  533 
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GRÁFICO 15: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS PELAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE OURÉM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 Verifica-se claramente que a freguesia de Fátima é aquela que possui maior número de 

estabelecimentos de restauração e bebidas dentro do concelho de Ourém. 
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4.2.5.1.2 Denominação dos estabelecimentos 

 

QUADRO 14: DENOMINAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DO CONCELHO DE OURÉM (2006) 

 

Legenda Denominação  
Nº de 

Estabelecimentos 

1 Bar  49 

2 Café 107 

3 Café-Bar 16 

4 Café-Cervejaria  3 

5 Café-Restaurante 20 

6 Café-Snack-Bar 15 

7 Cafetaria 3 

8 Casa do Pasto 14 

9 Cervejaria 9 

10 Churrasqueira 9 

11 Discoteca 5 

12 Marisqueira 1 

13 Pastelaria 32 

14 Restaurante 90 

15 Snack-Bar 95 

16 Taberna 56 

17 Take-away 2 

18 Sem Classificação  7 

Total 533 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Ourém; 2006 

  

Graficamente obtém-se o seguinte gráfico: 
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GRÁFICO 16: DENOMINAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DO CONCELHO DE OURÉM 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Fonte: Elaboração própria  

 

 Verifica-se que dos diversos estabelecimentos do concelho a maioria corresponde a 

cafés, restaurantes e snacks-bar. 

 

4.2.5.1.3 Tipologia dos estabelecimentos 

 

QUADRO 15: TIPOLOGIA DOS ESTABELECIMENTOS DISTRIBUÍDOS PELO 

CONCELHO DE OURÉM (2006) 

  
Fonte: Câmara Municipal de Ourém; 2006 

Tipologia 
Nº de 

Estabelecimentos 

Estabelecimentos de bebidas simples  260 

Estabelecimentos de restauração simples  192 

Estabelecimentos mistos  56 

Estab. com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados  12 

Estab. de bebidas com sala ou espaços destinados a dança  6 

Sem classificação 7 

Total 533 
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E daqui resultará então o seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 17: TIPOLOGIA DOS ESTABELECIMENTOS DISTRIBUÍDOS PELO CONCELHO DE 

OURÉM (2006) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 Podemos verificar que maior parte dos estabelecimentos distribuídos pelo concelho de 

Ourém são os estabelecimentos de restauração e bebidas simples.  

 

4.2.6 Hotelaria  

 

Grande parte do sector hoteleiro existente em Portugal centra-se na cidade de Fátima. 

O aumento de peregrinos e de turistas, ao longo do tempo, impulsionou fortemente a 

construção de hotéis para repouso e bem-estar dos que por ali passavam e pretendiam se 

instalar por apenas alguns dias.  

No que toca à capacidade hoteleira, analisar-se-á a evolução do número de 

estabelecimentos oficializados, bem como também do número de camas. 
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4.2.6.1 Evolução do Alojamento Classificado em Fátima  

 

                QUADRO 16: EVOLUÇÃO DO ALOJAMENTO CLASSIFICADO EM FÁTIMA 

 

Anos  
Total de Estabelecimentos 

Nº de quartos  Nº de Camas 
Oficializados 

1931 5 36 55 

1940 8 72 110 

1950 9 96 142 

1960 14 162 270 

1970 22 971 1770 

1973 26   1891 

1985 33 1584 3213 

1989     3307 

1995 31   4077 

1997 31   4261 

2001     19994 

 

Nota: Estes valores incluem também os estabelecimentos irregulares  

Fonte: Ambrósio. (1999) 

 

Resultando no seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 18: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CAMAS NA FREGUESIA DE FÁTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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A partir do gráfico 18 podemos verificar que o número de camas tem vindo a 

aumentar progressivamente ao longo dos anos, ocorrendo um aumento significativo a partir 

de 1985.  

Destaca-se aqui o período de transição entre 1950 e 1960, onde o número de camas 

aumentou em 128, muito certamente, em resultado do Encerramento do Ano Santo, em 

1951. Ocorreu também um aumento dos estabelecimentos oficializados. 

Sabendo-se ainda que nos anos de 1985 e 2001 a capacidade hoteleira era a seguinte:  

 

                        QUADRO 17: CAPACIDADE HOTELEIRA DE 1985 E 2001 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Junta de Freguesia de Fátima; 2006 

 

Como gráfico obter-se-á o seguinte: 

 

 

 

 

Tipo de Estabelecimento 
Número  

1985 2001 

Hotéis 10 27 

Estalagens 1 1 

Residenciais 13 
 Pousadas   1 

Pensões 14 22 

Casas de Hóspedes   65 

Casas Religiosas 

 
79 

Comunidades Religiosas 50 
 Seminários 

 
8 

Santuário de Nª Sª de Fátima 

 
3 

Outros 

 
11 

Total 88 217 

Camas 3213 19994 
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                     GRÁFICO 19: CAPACIDADE HOTELEIRA DE 1985 E 2001 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

De acordo com o exposto, verifica-se que em 1985 predominavam as Comunidades 

Religiosas, enquanto que em 2001 predominavam as Casas Religiosas e as Casas de 

Hóspedes. Mais uma vez se constata o aumento ao nível de hotéis e pensões.  

 

4.2.7 Segurança Pública 

 

A necessidade em tomar medidas que envolvessem operações com vista à segurança 

dos habitantes de um local que passara a crescer tão rapidamente como foi o caso de 

Fátima foi-se acentuando à medida que os anos passavam, facto esse que obrigou a um 

reforço nesta área. 

Seguem-se assim alguns dos dados recolhidos: 
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QUADRO 18: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AGENTES DA P.S.P DA FREGUESIA DE 

FÁTIMA 

 

 

 

Fonte: Junta de Freguesia de Fátima; 2006 

 

Com base no quadro 18, confirma-se que ao longo do tempo houve uma certa 

preocupação em aumentar o número de agentes por forma a melhorar a segurança pública 

na freguesia de Fátima.   

 

4.2.8 Turismo  

 

Eis aqui uma das áreas de importantíssimo relevo e cuja análise é, sem dúvida alguma, 

imprescindível. Efectivamente, tudo o que girou em torno do “Milagre de Fátima” 

acabou, como já mencionámos anteriormente, por impulsionar em grande medida o 

turismo naquela região.    

Assim, iremos primeiramente avaliar o movimento de visitantes (nacionais e 

estrangeiros) no Posto de Informação Turística de Fátima num intervalo compreendido 

entre 1981 e 2004. Também aqui nos deparámos com a dificuldade em obter dados 

anteriores a 1981, limitando assim novamente a obtenção de algumas das conclusões que 

pretendíamos chegar.  

 Posteriormente, analisaremos o movimento de visitantes, por exemplo, ao longo do 

ano de 2004 como forma de identificar os meses onde o movimento se revela mais/menos 

intenso. Como é óbvio, o movimento de visitantes (estrangeiros e nacionais) a Fátima não 

será o mesmo todos os meses. O que acontece em relação aos visitantes estrangeiros é que 

1954 

Posto de Fátima 

2 Guardas 

1966 1 Subchefe e 6 Guardas 

1989 1 Subchefe e 12 Guardas 

1990 1 Subchefe e 14 Guardas 

2005 
Esquadra de Fátima 

1 Subcomissário, 5 Chefes e 37 Agentes 

2006 1 Subcomissário, 4 Chefes, 2 Subchefes e 41 Agentes  
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estes têm por hábito aproveitar períodos de férias para programar percursos deste género 

que envolvem sempre vários dias de viagem e estadia.  

 

4.2.8.1 Movimento de visitantes estrangeiros e nacionais no Posto de 

Informação Turística de Fátima (P.I.T.) 

 

QUADRO 19: EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO DE VISITANTES ESTRANGEIROS E 

NACIONAIS NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE FÁTIMA (P.I.T.) ENTRE 1981 E 

2004 

 

ANOS 
Estrangeiros Nacionais Total 

N.º  % (*) N.º  % (*)  N.º  % (*) 

1981 17.788 15,3% 5.154 12,8% 22.942 14,6% 

1983 19.972 17,1% 5.216 13,0% 25.188 16,1% 

1985 13.389 11,5% 4.900 12,2% 18.289 11,7% 

1987 11.005 9,4% 3.720 9,2% 14.725 9,4% 

1989 10.156 8,7% 3.839 9,5% 13.995 8,9% 

1991 13.842 11,9% 4.854 12,1% 18.696 11,9% 

2002 15.795 13,6% 6.361 15,8% 22.156 14,1% 

2004 14.566 12,5% 6.186 15,4% 20.752 13,2% 

TOTAL 116.513 100,0% 40.230 100,0% 156.743 100,0% 

 
(*) Nota: Elaboração própria 

 

Fonte: PIT de Fátima da RTL/F (1980-2005) 

 

Do quadro 19 podem-se obter as seguintes representações gráficas: 
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GRÁFICO 20: EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE VISITANTES NO P.I.T DE FÁTIMA  

(1981 – 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria  

 

Do gráfico 20 verifica-se claramente (pelos picos nele assinalados) que o máximo de 

visitantes (nacionais e estrangeiros) obtido ocorreu no período compreendido entre 1981 e 

1983, período esse extremamente importante pelo forte impacto que a visita do Papa João 

Paulo II, em 1982, teve no turismo da cidade de Fátima, tal como temos vindo a mencionar 

anteriormente. 

Ainda de acordo com o mesmo gráfico, constata-se um declínio num intervalo 

aproximado de seis anos, contudo, o número de visitantes torna a ser recuperado a partir de 

1989.  

Mais uma vez, acreditamos que acontecimentos como o Encerramento do Ano Santo, 

em 1952, bem como a visita do Papa Paulo VI no ano de 1967, também tenham 

contribuído fortemente para o elevado turismo tão característico desta cidade.  
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GRÁFICO 21: PERCENTAGEM DO VALOR DE VISITANTES AO P.I.T DE FÁTIMA (1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

GRÁFICO 22: PERCENTAGEM DO VALOR DE VISITANTES AO P.I.T DE FÁTIMA (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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A partir dos gráficos 21 e 22, verifica-se que quer em 1983, quer em 2004, o domínio 

de visitantes estrangeiros é visivelmente notório. O “Milagre de Fátima” trouxe consigo 

vários acontecimentos, como já vimos, que atraíram centenas de milhar de pessoas àquele 

local, reforçando, assim, ano após ano, o sector turístico daquela região.   

 

    4.2.8.2 Movimento mensal de visitantes estrangeiros e nacionais no P.I.T. 

de Fátima no ano de 2004 

 

QUADRO 20: MOVIMENTO MENSAL DE VISITANTES ESTRANGEIROS E NACIONAIS 

NO P.I.T. DE FÁTIMA (2004) 

 

Origem\Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total 

Nacionais 315 340 300 382 599 492 605 1517 527 503 299 307 6.186 

Estrangeiros 394 474 675 1047 1.195 1.575 2.173 3.674 1.305 1.033 466 555 14.566 

Total  709 814 975 1.429 1.794 2.067 2.778 5.191 1.832 1.536 765 862 20.752 

 

 

Fonte: PIT de Fátima da RTL/F (2004) 

 
 

E daqui se obterá as seguintes representações gráficas: 

 

GRÁFICO 23: VISITAS NACIONAIS /ESTRANGEIRAS AO P.I.T NO ANO DE 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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GRÁFICO 24: ANÁLISE ANUAL - VISITAS NACIONAIS /ESTRANGEIRAS AO P.I.T (2004) 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 Após uma análise aos gráficos acima apresentados (23 e 24) verifica-se, 

efectivamente, que os meses de Novembro a Dezembro são os que apresentam menores 

taxas de ocupação, mas não tão baixas que levem ao encerramento das unidades hoteleiras 

nestes meses. A quebra de frequência no período de Inverno é atenuada pelos cursos e 

retiros espirituais que se realizam com frequência no Aglomerado, assim como pelas festas 

de casamentos e baptizados, habituais nos fins-de-semana. A época alta, em Fátima, tem, 

como se pode observar, três picos: Maio, Agosto e Setembro, devendo-se este facto à 

grande procura por parte de turistas/peregrinos estrangeiros.  

 

4.2.9 Contas da Junta de Freguesia de Fátima  

 

Falámos em obras públicas, tais como, a crescente construção de habitações, hotéis e 

estabelecimentos comerciais. A realização de estas e outras obras, bem como a visita de 

determinadas figuras públicas do mundo religioso, exigiram obviamente a investimentos, 

tornando-se, assim, conveniente procedermos a uma avaliação das contas da Junta de 

Freguesia de Fátima.  
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4.2.9.1 Receitas e Despesas Orçamentais  

 

De entre a informação fornecida pela Junta de Freguesia, optou-se por definir como 

intervalo de análise o período decorrente entre 1975 e 2005, já que dados referentes a datas 

mais antigas foram impossíveis de recolher. Vejamos, então, a evolução que as receitas vs 

despesas obtida ao longo dos tempos. 

 

QUADRO 21: EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTAIS (EM EUROS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nota: Elaboração própria 

Fonte: Junta de Freguesia de Fátima; 2006 

 

 

 

 

 

 

Ano TOTAL de receitas (€) 

Variação em 

relação ao período 

anterior (*) 

1975 1.117,67   

1978 7.793,05 6.675,38 

1980 13.372,50 5.579,45 

1982 40.961,60 27.589,10 

1986 83.008,43 42.046,83 

1989 215.018,72 132.010,29 

1992 176.229,11 -38.789,61 

1995 248.234,09 72.004,98 

1998 347.241,24 99.007,15 

2001 590.339,89 243.098,65 

2004 411.543,85 -178.796,04 

2005 613.079,71 201.535,86 
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QUADRO 22: EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (EM EUROS) 

 

Ano 
TOTAL de despesas 

(€) 

Variação em 
relação ao período 

anterior (*) 

1975 1.083,40   

1978 8.496,37 7.412,97 

1980 15.645,48 7.149,11 

1982 43.151,96 27.506,48 

1986 75.126,64 31.974,68 

1989 218.893,38 143.766,74 

1992 178.257,08 -40.636,30 

1995 202.730,54 24.473,46 

1998 349.553,41 146.822,87 

2001 632.088,28 282.534,87 

2004 384.463,55 -247.624,73 

2005 624.226,29 239.762,74 
 

(*) Nota: Elaboração própria 

Fonte: Junta de Freguesia de Fátima; 2006 

 

Graficamente obtém-se o seguinte: 

 

GRÁFICO 25: EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTAIS EM EUROS (1975 – 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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De acordo com o gráfico 25, verifica-se, claramente, um aumento significativo quer 

das receitas obtidas pela Junta, quer das despesas incorridas pela mesma ao longo dos anos 

e, estranho seria se assim não fosse, pois a cidade de Fátima jamais se teria desenvolvido 

se não tivesse sido assumido o risco de investir. Obviamente que a iniciativa de certo e 

determinado investimento envolve sempre uma contrapartida, obter o máximo possível de 

receitas. 

Neste caso concreto, os anos de 2001 e 2005 foram aqueles onde se obtiveram mais 

receitas, 590.339,89€ e 613.079,71€, respectivamente. 

No entanto, reportemo-nos para o ano em que o Papa João Paulo II visita pela primeira 

vez a cidade de Fátima, em 1982. Se nos focarmos para o período que decorre entre 1980 e 

1982, verificamos que o montante de receitas obtidas não passa despercebido, pois num 

prazo curto de dois anos as receitas aumentaram em cerca de 27.600,00€. (Quadro 21) 

Já no que se refere à visita do Papa Paulo VI, em 1967, nada podemos concluir, uma 

vez que não foi possível a recolha de dados referentes a essa época. Todavia, acreditamos 

fortemente que, tal como a visita do Papa João Paulo II, também a visita do Papa Paulo VI 

terá sido uma fonte crucial na obtenção de receitas para aquela freguesia.  

Quanto às despesas propriamente ditas, também estas foram acompanhando o aumento 

das receitas, onde, mais uma vez se constata o predomínio nos anos de 2001 e 2005 

(632.088,28€ e 462.656,27, respectivamente). 

 

4.2.9.2 Investimentos realizados   

 

É já do senso comum que, qualquer que seja o tipo de investimento que se pretenda 

realizar, este envolverá sempre algum grau de risco (seja ele maior ou menor) e, de facto, 

investir na freguesia de Fátima não foi de todo uma ideia disparatada, muito pelo contrário, 

como bem vimos, a, hoje, cidade de Fátima tem sido vista como um dos locais em Portugal 

onde mais investimentos se realizaram e através dos quais permitiram e, ainda continuam a 

permitir, obter grandes receitas em termos regionais, não esquecendo que, também isso se 

reflectirá, obviamente, em termos nacionais.  
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Seguem-se assim os valores investidos pela Junta de Freguesia de Fátima durante o 

período de 1978 e 2005: 

 

QUADRO 23: EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS   

 

Ano 
Investimentos 

(€) 

Variação em relação 
ao período anterior 

(*) 

1978 6.170,88   

1987 110.157,09 103.986,21 

1989 178.539,29 68.382,20 

1992 76.516,02 -102.023,27 

1995 104.289,09 27.773,07 

1998 209.685,28 105.396,19 

2001 428.914,08 219.228,80 

2004 208.414,75 -220.499,33 

2005 462.656,27 254.241,52 
 

(*) Nota: Elaboração própria 

  Fonte: Junta de Freguesia de Fátima; 2006 

 

Dos dados do quadro 24 resulta o seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 26: INVESTIMENTOS (EM €) REALIZADOS PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 

FÁTIMA (1978 -2005) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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O período entre 1987 e 1989 revela-se num período de grandes investimentos, de um 

certo modo relacionado com o facto de, depois da primeira visita do Papa João Paulo II, se 

procurar melhorar as infra-estruturas com o intuito de responder de forma mais eficaz à 

crescente procura existente. Relembramos ainda que, ainda neste período, apesar do 

Aglomerado de Fátima ter atingido um desenvolvimento extraordinário àquela época, o 

Município de Ourém não tinha capacidade financeira para tais investimentos tendo obtido 

assim o subsídio do Governo tal como mencionámos no capítulo II. Destaca-se aqui 

também o investimento na educação, na abertura, em Novembro de 1988, de uma escola à 

população escolar do núcleo da Cova da Iria em resultado do aumento populacional. 

Além disso, como já seria expectável, a Junta de Freguesia de Fátima investe mais 

nos anos em que obtém também mais receitas, tendo investido cerca de 428.914,08 € no 

ano de 2001 e cerca 462.656,27€ em 2005. (Quadro 23) 

 

4.3 Conclusões à informação recolhida  

 

 Dos dados recolhidos, verificámos que acontecimentos como a visita do Papa João 

Paulo II, no ano de 1982, contribuíram para a aceleração do desenvolvimento da freguesia 

de Fátima. A importância dada a uma figura religiosa como a de um Papa por parte dos 

fiéis parece ter funcionado como que o elemento necessário para expandir, ainda mais, a 

notícia da visão milagrosa pelo mundo fora, e assim conseguir atrair milhares de cristãos 

estrangeiros até Fátima. 

  Como vimos, num intervalo compreendido entre 1980 e 1983, um aumento 

significativo ocorreu em termos de população residente, construção, comércio e, sobretudo, 

turismo. 
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CAPÍTULO V – A CONSTATAÇÃO DE UMA EVIDÊNCIA. O DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO E SOCIAL DE FÁTIMA  

 

5.1 UMA REALIDADE NÃO CONFIRMADA  

 

Logo de início identificámos o Encerramento do Ano Santo (1951) e as visitas Papais, 

de Paulo VI (1967) e João Paulo II (1982), como acontecimentos cruciais ao rápido 

desenvolvimento económico da cidade de Fátima.  

Todavia, e apesar de acreditarmos verdadeiramente na sua elevada importância no 

processo de crescimento da região, não nos foi possível retirar conclusões quanto aos dois 

primeiros acontecimentos atrás referidos, dada a impossibilidade de recolha de dados 

referentes a essas mesmas épocas. Portanto, no que toca a eventos/ ocorrências 

compreendidas num intervalo anterior a 1980, nada pudemos comprovar.  

Contrariamente, no que respeita à visita do Papa João Paulo II (1982), acabámos por 

demonstrar que esta contribuiu em grande escala para o acréscimo deste desenvolvimento. 

Tratou-se, efectivamente, de uma visita que logo impulsionou o aumento notável de vários 

sectores, nomeadamente, turístico e comercial. 

 

5.2 A SUA VALIDAÇÃO – ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 

FÁTIMA  

 

Face a toda esta limitação ao nível da recolha de dados, optámos por reforçar um 

pouco esta nossa análise, entrevistando o Presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Sr. 

Natálio Reis, a 4 de Setembro de 2011 (anexo I), no intuito de obtermos uma opinião de 

alguém conhecedor da verdadeira realidade encarada pela cidade de Fátima ao longo dos 

tempos. 



112 

 

Assim sendo, várias foram as questões abordadas com intenção de esclarecer e 

confirmar, alguns aspectos que nos parecem merecedores de destaque. 

Apesar de se ter tratado de uma entrevista, convirá referir que o entrevistado não 

aprofundou as questões que lhe foram colocadas. No entanto, ainda assim, foi possível 

obter algumas informações, ainda que poucas, mas que, à partida, teriam sido praticamente 

impossíveis de encontrar através de livros/ revistas.  

A referida entrevista permitiu confirmar, mais uma vez, que o “Milagre de Fátima” 

atraiu uma enorme curiosidade aos fiéis em visitar Cova da Iria, obrigando assim a um 

aumento relevante de casas, hotéis e estabelecimentos comerciais naquele local. 

A nível económico, segundo Sr. Reis, Fátima sempre obteve elevados rendimentos 

provenientes, essencialmente, dos sectores hoteleiro e comercial. 

No que respeita a apoios financeiros, constata-se que estes apenas existiram 

inicialmente (década de 80), tendo vindo a diminuir substancialmente ano após ano. 

No final da entrevista, o entrevistado refere claramente que as visitas Papais nos anos 

de 1967 e 1982 foram importantíssimas no desenvolvimento da cidade, destacando a 

elevada importância da imprensa na divulgação da imagem de Fátima pelos quatro cantos 

do mundo.  
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CONCLUSÃO 

 

Sendo composto por vários capítulos, será perfeitamente natural que deste trabalho 

resulte um conjunto diversificado de conclusões. Deste modo, e como é óbvio, 

sintetizaremos unicamente as ideias principais que, pela sua relevância, carecem de um 

maior destaque.  

Primeiro que tudo, e, já que foi considerada como umas das palavras-chave deste 

trabalho, começaremos pelo desenvolvimento económico regional de uma forma 

generalizada. Do que foi mencionado anteriormente, importará reter a ideia de que este se 

trata de um processo gradual que ocorre consoante o grau de dinamismo e potencialidade 

da respectiva região. 

Em segundo lugar, verificámos que a Segunda Guerra Mundial teve um papel decisivo 

no processo de desenvolvimento regional. As diversas dificuldades sentidas ao longo deste 

período de conflito militar, determinaram a procura por parte das populações de potenciais 

locais que lhes permitissem suprir, ou pelo menos atenuar, as carências que se faziam 

sentir naquela época. Portanto, vários foram os factores que motivaram o desenvolvimento 

regional, nomeadamente, comerciais, religiosos, espaciais e de segurança/defesa. 

Outro aspecto importante diz respeito ao facto de um incremento populacional numa 

dada região obrigar automaticamente ao seu próprio desenvolvimento que passa, 

geralmente, por uma melhoria das infra-estruturas já existentes e/ou pela criação de novas, 

das comunicações e dos transportes, por exemplo. 

Quanto ao tema fulcral deste trabalho, não restam dúvidas de que o surgimento do ano 

de 1917 constituíra um marco decisivo e fortemente impulsivo ao desenvolvimento não só 

na localidade de Fátima, como também nas suas áreas circunvizinhas.  

Do exposto em capítulos anteriores, constata-se, sem grandes dificuldades, o elevado 

impacto que uma visão mística pode ter no processo de desenvolvimento económico de 

uma dada região, sobretudo, quando a sua sociedade é maioritariamente composta por 

cidadãos cristãos.  
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É de facto complicado termos uma noção exacta quanto a todos os benefícios obtidos 

com a construção do Santuário de Fátima, mas uma coisa é certa, esta foi, claramente a 

obra mais importante daquela cidade já que esta trouxe consigo não só um aumento 

significativo da população residente, como também um aumento considerável nos diversos 

sectores, designadamente, da construção civil, hoteleiro, comercial e, sobretudo, turístico.  

Na realidade, se prestarmos mais atenção, chegaremos à conclusão de que todo este 

desenvolvimento, inicialmente desencadeado pelas afirmações visionárias das três 

crianças, não teria sido atingido se naquela altura não tivesse sido adoptada uma estratégia 

de custo-benefício com vista em aproveitar aquela notícia para construir um Santuário que 

atraísse população até si.  

É verdade que as afirmações do “Milagre” propriamente dito teriam sempre algum 

impacto sobre as pessoas, dado se tratar de um acontecimento sobrenatural, contudo, muito 

maior seria o impacto impulsionado se uma obra fosse construída e simbolizasse tal 

acontecimento, pois essa mesma, com certeza, iria perdurar no tempo e na história daquele 

local. Daí a importância atribuída ao Santuário de Fátima, pois sem ele, certamente, não 

haveria metade do desenvolvimento que hoje se verifica. 

 Do desenvolvimento gradual verificado, constatou-se, de facto, que existem épocas 

anuais onde esse desenvolvimento é significativamente maior, épocas essas 

correspondentes aos meses de grandes peregrinações, como sejam, Maio, Agosto e 

Setembro, em que os hotéis das vilas e cidades vizinhas de Fátima ficam totalmente 

ocupados, e as ruas de Fátima repletas de gente que aproveita para almoçar, passear e 

visitar as inúmeras lojas de artigos religiosos. Contrariamente, os meses de Novembro e 

Dezembro são aqueles onde a taxa de ocupação atinge o valor mais baixo, não levando, 

contudo, ao encerramento das unidades hoteleiras. 

Acrescenta-se ainda a elevada importância das visitas papais à cidade que, tal como o 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fátima referiu na entrevista, a vinda de uma figura 

pública tão importante no mundo da religião como um Papa atrai imprensa vinda de todo o 

mundo que escreve sobre aqueles momentos mediáticos, acabando por contribuir para uma 

maior expansão, a níveis internacionais, da imagem desta cidade portuguesa. 
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Apesar de não termos conseguido comprovar o elevado impacto produzido pelo 

Encerramento do Ano Santo (1951) e pela visita do Papa Paulo II (1967), em consequência 

da limitação na recolha de dados, conseguimos demonstrar o impacto que a visita do Papa 

João Paulo II teve no ano de 1983, ano esse a partir do qual se observou claramente um 

aumento no número de pessoas residentes, de casas e, sobretudo, na atracção de turistas até 

à cidade. 

Por outro lado, identificámos ainda outros tipos de acontecimentos, para além dos 

resultantes das mobilizações de carácter religioso, também eles fortemente 

impulsionadores do desenvolvimento económico regional, designadamente, as Exposições 

Mundiais, os Jogos Olímpicos e os Campeonatos Mundiais do Futebol que, 

extraordinariamente, conseguiram e, ainda continuam a conseguir, atrair até si milhares de 

pessoas de todo o mundo.  

Por último, e, tendo em conta que este tipo de eventos apenas dura alguns dias, 

relembra-se aqui a extrema importância no aproveitamento dos equipamentos para uso 

posterior. Se tivermos em consideração as quantias avultadas envolvidas na preparação dos 

eventos, todos chegaremos à conclusão de que o mais lógico, será, obviamente, procurar 

aproveitar, ao máximo, os benefícios associados à organização dos eventos e, 

paralelamente, ter em conta medidas que, quando colocadas em prática, possam minorar 

eventuais desvantagens futuras relativas ao período pós – evento, nomeadamente, a 

reutilização das infra-estruturas. 
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Anexo I_Entrevista realizada ao Presidente da Junta de Freguesia de 

Fátima  

Presidente: Sr. Natálio Reis  

Data da entrevista: 4 de Setembro de 2011 

1) O milagre de Fátima promoveu inicialmente o desenvolvimento da Cova da 

Iria, e posteriormente de Fátima. Acha que esse desenvolvimento ocorreu 

de uma forma ordenada, ou foi influenciado por outros factores? 

N.R.: De uma forma ordenada, não ocorreu, efectivamente. Apesar de terem 

existido vários anteplanos previamente planeados com alguma sensatez para o 

crescimento da área do recinto do Santuário, o verdadeiro plano de ordenamento 

colocado em prática apenas teve lugar depois de vários anos. Na realidade, o 

crescimento urbano inicial não apresentava qualquer tipo de planeamento prévio. 

Contudo, embora termos estado na ausência de planeamento na fase inicial de 

crescimento da nossa terra, tal não resultou em consequências demasiado 

negativas relativamente ao futuro. Posso até mesmo comprovar afirmando que 

um dia destes fui surpreendido com quatro casais brasileiros que no momento 

visitavam Fátima, e que, em conversa, acabaram por elogiar o ornamento e a 

limpeza da nossa cidade.  

Outro factor associado a este desenvolvimento foi, sem dúvida, a procura. 

Começou a haver curiosidade em conhecer a nossa terra por parte das pessoas e, 

em consequência disso, surgiu a necessidade de obter estabelecimentos de 

restauração para poderem comer, de hotéis para dormir e, ao mesmo tempo, 

aproveitámos para abrir lojas comerciais para venda de lembranças. Hoje, temos 

um sector hoteleiro bastante forte, temos uma área de restauração bastante forte 

e uma área comercial ligada à vertente religiosa igualmente forte. 

2) Esse desenvolvimento ocorreu de uma forma equilibrada, social e 

economicamente? 

N.R.: Houve de facto, um crescimento a nível social ao longo dos anos. 

Inicialmente, grande parte da nossa população tinha apenas a quarta classe ou 

até menos. Por exemplo, o director que tirou o curso numa formação superior 

nascido em Fátima, ainda hoje é vivo, só para ver o quanto se evoluiu. A nível 



social, de facto, cresceu-se imenso, pelo que, a meu ver, este crescimento foi 

conseguido também pelas disponibilidades económicas que o mesmo 

desenvolvimento trouxe.  

A nível cultural, ainda temos algumas lacunas, que, ao longo dos anos, vão 

sendo detectadas e melhoradas. 

 Outro crescimento foi, sem dúvida, a nível económico. A deslocação 

populacional de outros locais para a freguesia de Fátima levou a um grande 

aumento na geração de empregos que possibilitassem a sua sobrevivência 

naquele local. Além disso, não podemos esquecer que os milhares de visitantes 

que se obtêm anualmente geram, usualmente, grandes rendimentos não só a 

níveis hoteleiro e de restauração, como também no que toca à venda de 

lembranças.  

3) De que forma a Administração Central apoiou o desenvolvimento de 

Fátima nos últimos cinquenta anos? 

N. R.: Dos meus conhecimentos, recordo-me do apoio obtido precisamente 

quando surge a Rua Francisco Marques e a essa data já existia o projecto para 

Fátima, e existia um gabinete inclusivamente dedicado a Fátima. Foi, 

claramente, uma iniciativa muito interessante mas que, infelizmente, mais tarde, 

foi abandonada. Acredito que se não tem sido abandonada estaríamos, hoje, com 

uma cidade ainda mais bem planeada.  

Outro caso onde se verificou um forte apoio da Administração Central 

respeita ao ano da primeira visita do Papa para saneamento e, sobretudo, 

abastecimento de água. Depois disso, houve um certo desinteresse em continuar 

a fornecer apoios à nossa terra.  

Nestes últimos tempos, com a abordagem de novas arquitecturas 

importantes destaca-se o pólo da região de turismo Leiria-Fátima que, a meu 

entender, terá resultado por causa do nome Fátima e não por causa de qualquer 

outra zona que integra esta região.  

4) Acha que esse apoio foi o adequado, face à importância de Fátima no sector 

do turismo religioso nacional e internacional? 



N.R: Claramente que não. Os apoios deveriam de ter sido maiores pois 

Fátima é uma marca mundial e em Lisboa nunca perceberam a importância deste 

fenómeno. 

5) Em 1967 com a visita do Papa Paulo VI e em 1982 com a visita do Papa 

João Paulo II, o movimento turístico em Fátima cresceu substancialmente. 

Acha que esses acontecimentos potenciaram o desenvolvimento económico 

nos anos indicados? 

N.R.: Claramente. 

6) Será que a realização de acontecimentos dessa natureza, pela sua 

singularidade e importância, promoveram, nos dois anos seguintes à data 

da sua ocorrência, substanciais incrementos económicos e sociais de 

Fátima? 

N.R.: Sim, sem dúvida. A vinda de uma pessoa importante como um Papa é 

um acontecimento extremamente mediático, pois vejamos, uma visita deste 

género envolve imprensa que fala/escreve sobre Fátima para os quatro cantos do 

mundo, promovendo assim a imagem da nossa cidade. É evidente que quando se 

anuncia a visita de um santo padre a determinado local desperta sempre uma 

grande curiosidade por parte das pessoas em conhecer esse mesmo local.  
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