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Ourém, 06 ago (Lusa) - O reitor do Santuário de Fátima anunciou hoje em comunicado que foi desencadeado "um
processo de averiguações" para detetar eventuais irregularidades nas obras de requalificação do Centro Pastoral
Paulo VI.
"Após as conclusões das obras, o Santuário foi notificado pelos serviços camarários de possíveis irregularidades, por
ausência de uma licença específica para o uso das instalações", informou Carlos Cabecinhas.
O reitor sublinhou que, "assim que recebeu esta informação, o Santuário iniciou imediatamente o processo de
averiguações" e lembrou que antes de serem iniciadas as obras a instituição questionou a autarquia sobre "as
licenças que deviam ser pedidas", sendo que "todas elas foram solicitadas e obtidas".
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