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The Fátima apparitions are one of the most important contemporary 
religious phenomena in the world, and a fundamental milestone in 
the life of Catholicism in Portugal. Occurring during troubled times, 
this religious experience, centred round three small children, was 
consolidated in a universal message extending far beyond the national 
dimension.
Today it is impossible to appreciate the magnitude of Catholicism in 
Portugal without taking into account this remarkable event, which 
crosses and goes far beyond national borders. In fact, the message of 
Fátima itself presents the dual aspect of being addressed to the most 
humble of believers, as well as prophetically defying the times and 
setting the Catholic Church global challenges, such as the issue of the 
conversion of Russia.
With a focus on repentance, on conversion, be it personal or collective, 
of a nation, the message of Fátima was welcomed in many parts of 
the world, with countless churches and altars now consecrated to the 
Lady of Fátima, as well as Pilgrim Images that travel continents taking 
incomparable moments of emotion to the devout.
It is a phenomenon of great popular devotion that, having begun, 
essentially, in May 1917, rapidly brought together thousands of devotees 
over the following months when the Virgin reappeared.
The Sanctuary, now often considered an Altar of the World, was 
created from a small, simple chapel, destroyed at one time but later 
rebuilt thanks to popular desire. In fact, without the believers, without 
the pilgrims, without promises being kept, it would be impossible to 
understand how the Lady of Fátima took hold so quickly in the hearts of 
a large proportion of the Portuguese, both in Portugal and in the diaspora 
throughout the world.
In order to receive such devotion, the Shrine grew and today has 
become an immense complex centred round the experience of a faith 
that sees its utmost expression on 13 May, when the apparitions are 
commemorated. Now, each year, millions of the faithful visit Fátima as 
pilgrims.
As a result of this strong devotion, the Catholic Church itself welcomed 
this phenomenon to its most solid centre of piety, through papal visits. 
Paul VI, John Paul II and Benedict XVI have all visited Fátima, which is 
now receiving the visit of Francis.
John Paul II had a striking and dramatic relationship with the Lady of 
Fátima, having interpreted the so-called Third Secret of Fátima as being 
a prophecy of the assassination attempt against him. The crown on the 
image of the Virgin Mary holds the bullet that perforated his abdomen 
and which, according to his reading, was kept away from his vital organs 
by the Virgin’s body.
The so-called Three Little Shepherds, Lúcia, Jacinta and Francisco, 
receive more and more devotion from the faithful, with Jacinta and 
Francisco, who were the first to pass away, while still in their childhood, 
having been welcomed to the heart of the Catholic Church through 
beatification.
When 100 years have passed since the first apparition, and being in front 
of one of the most important centres of Catholic religiosity, it becomes 
fundamental to look at Fátima and be aware of its greatness as a place of 
faith and as a carrier of a message that constantly speaks to the hearts 
of the believers.

 Paulo Mendes Pinto
 Coordinator of Religious Science
 at the Lusófona University

Obliterações do 1.º dia em
First day obliterations in

Loja CTT Restauradores
Praça dos Restauradores, 58
1250-998 LISBOA

Loja CTT Município
Praça General Humberto Delgado
4000-999 PORTO

Loja CTT Zarco
Av. Zarco
9000-069 FUNCHAL

Loja CTT Antero de Quental
Av. Antero de Quental
9500-160 PONTA DELGADA

Loja CTT Fátima
Avenida Dom José Alves Correia da Silva, 370
2495 - 402 FÁTIMA

Encomendas a / Orders to
FILATELIA
Av. D. João II, nº 13, 1º
1999-001 LISBOA

Colecionadores / collectors 
filatelia@ctt.pt 
www.ctt.pt
www.facebook.com/Filateliactt

O produto final pode apresentar pequenas diferenças.
Slightly differences may occur in the final product.
Design: Atelier Design&etc
Impressão / printing: Futuro Lda.

Dados Técnicos / Technical Data

Emissão / issue - 2017 / 03/ 13  

Bloco / souvenir sheet
com um selo / with 1 stamp
� 2,00 -70 000

Design - Atelier Design&etc / Túlio Coelho

Créditos / credits
Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Arquivo Fotográfico do Santuário de Fátima.
Infografias, Folk Design.

Capa da pagela / brochure cover
Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.  
Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Arquivo Fotográfico do Santuário de Fátima.

Tradução / translation
Kennis Translations

Agradecimentos / acknowledgments:
Arquivo Fotográfico do Santuário de Fátima

Papel / paper
FSC 110 g/m2

Formato / size
Bloco/souvenir sheet: 125 x 95 mm

Picotagem / perforation
Cruz de Cristo / Cross of Christ  13 x 13

Impressão / printing - offset

Impressor / printer - INCM

Sobrescrito de 1.º dia / FDC 
C5 – €0,75

Pagela / brochure
€0,85

CENTENARY OF THE FÁTIMA APPARITIONS

Centenário 
das Aparições 

de Fátima



As aparições de Fátima são um dos fenómenos 
religiosos contemporâneos mais importantes 
do mundo, sendo um marco fundamental na 
vida do catolicismo em Portugal. Nascida num 
tempo conturbado, esta experiência religiosa, 
centrada em três pequenas crianças, con-
solidou-se numa mensagem universal com  
contornos muito além da dimensão nacional.
Hoje é impossível compreender a dimensão 
do catolicismo em Portugal sem ter em conta 
este notável evento, que ultrapassa e extrava-
sa em muito as fronteiras nacionais. De facto, 
a própria mensagem de Fátima apresenta 
a duplicidade de se dirigir ao mais humilde 
dos crentes, assim como de profeticamente 
desafiar os tempos e lançar desafios globais  
à Igreja Católica, como a questão da conver-
são da Rússia.
Com um enfoque no arrependimento, na 
conversão, seja ela pessoal ou coletiva, de 
uma nação, a Mensagem de Fátima foi aco-
lhida em muitas partes do mundo, havendo 
hoje inúmeras igrejas e altares consagrados 
à Senhora de Fátima, para além das Imagens 
Peregrinas que percorrem os continentes  
levando aos devotos momentos de emoção 
sem igual.
É um fenómeno de grande devoção popular 
que, tendo começado, no seu essencial, em 
maio de 1917, rapidamente congrega dezenas 
de milhares de devotos nos meses seguintes 
em que a Virgem tornou a aparecer. 
O Santuário, hoje muitas vezes designado 
como Altar do Mundo, foi-se desenvolvendo  
a partir de uma pequena e simples capela, 
uma vez destruída, mas logo reconstruída 
graças à vontade popular. De facto, sem os 
crentes, sem os peregrinos, sem o cum-
primento das promessas, seria impossível 
compreender como se consolidou rapida-
mente a Senhora de Fátima no coração de 

uma larga fatia de portugueses, quer em 
Portugal, quer em diáspora pelo mundo.
Para acolher tamanha devoção, o Santuário 
cresceu e hoje é um imenso complexo cen-
trado na vivência de uma fé que tem a sua 
máxima expressão nos dias 13 em que se  
comemoram as Aparições. Hoje visitam  
Fátima, como peregrinos, milhões de fiéis por 
ano.
Fruto dessa devoção fortíssima, a própria 
Igreja Católica demonstrou o acolhimento 
deste fenómeno no seu centro mais sólido de 
piedade através das visitas papais. Visitaram 
Fátima os Papas Paulo VI, João Paulo II, Bento 
XVI e, agora, Francisco. 
Marcante foi a dramática relação de João  
Paulo II com a Senhora de Fátima, tendo  
interpretado o chamado Terceiro Segredo de  
Fátima como sendo a profecia do atentado 
contra a sua vida. Assim, a coroa da imagem da 
Virgem Maria guarda a bala que lhe perfurou o 
abdómen e que, na sua leitura, foi afastada dos 
pontos vitais do corpo pela Virgem.
Os chamados Três Pastorinhos, Lúcia, Jacinta 
e Francisco, recebem cada vez mais a devoção 
dos devotos, tendo mesmo sido acolhidos no 
seio da Igreja Católica, como Beatos, os que  
faleceram mais cedo (Jacinta e Francisco).
Quando passam 100 anos sobre a primeira 
aparição, e estando nós perante um dos mais 
importantes centros da religiosidade católi-
ca, torna-se fundamental olhar para Fátima e  
tomar consciência da sua grandiosidade como 
lugar de fé e como portadora de uma mensa-
gem que constantemente interpela os crentes.

 Paulo Mendes Pinto
 Coordenador da Área de Ciência 
 das Religiões da Universidade Lusófona

Centenário 
das Aparições 
de Fátima


