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Imagem de Nª Sª de Fátima – Família Duarte Melo

A primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima venerada em
Alcanede chegou à Vila em finais da década de 1920, por iniciativa
do Pe. Acrísio de Almeida e de D. Ilda Adelaide Sá e Santos Duarte.
Foi essa primitiva imagem objeto de culto na Igreja da Misericórdia
de Alcanede até meados da década de 1960, altura em que se
quebrou durante uma procissão na vila, tendo sido substituída por
uma nova, a qual se mantém em culto atualmente neste templo.

Da antiga imagem quebrada sobrou grande número de fragmentos,
que foram religiosa e cuidadosamente guardados pela Professora
Ilda Duarte, em memória dos primeiros tempos de culto da Senhora
de Fátima em Alcanede.

Nos anos 70, dois amigos próximos e visitas da casa do Dr. Fernando
Melo e de sua mulher D. Maria Odete Duarte – o Pe. Luis Kondor
(Vice Postulador para a causa da beatificação dos Pastorinhos de
Fátima) e o Pe. Doutor José Maria Alonso (Arquivista Oficial de
Fátima) - tiveram conhecimento destes factos e manifestaram o
gosto que teriam quanto a uma nova vida da imagem original.

E foi assim que o Dr. Fernando Melo restaurou a imagem da Senhora
de Fátima com suas próprias mãos, a partir dos frágeis fragmentos
guardados por sua sogra. Datável dos primórdios deste culto em
Fátima, a imagem reconstruída foi abençoada no dia de Todos os
Santos de 1971 pelos dois mencionados clérigos, que a deixaram à
guarda desta família e para sua proteção.

Ao deixar de estar entre nós o médico que cicatrizou estas e outras
feridas, contribuindo para dar esperança aos seus portadores - a
família Duarte Melo partilha este registo com a Comunidade de
Alcanede, a quem agradece a presença e manifestações de
solidariedade dos últimos dias.

“There’s a crack in everything. That’s how the light gets in” (Leonard
Cohen)
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