
2º ENCONTRO NACIONAL DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA 

 

Louvemos a Deus Pai, Maravilhoso e Misericordioso, que nos permitiu a realização deste 

grandioso e inesquecível 2º Encontro das Equipas de Nossa Senhora em Cabo Verde, que 

decorreu nos dias 16 e 17 de janeiro de 2016, no Centro Educativo Miraflores, na Cidade da 

Praia, Ilha de Santiago. 

O encontro contou com o envolvimento, força e disponibilidade de todas as equipas do país, 

bem com a de várias individualidades e entidades, que se disponibilizaram a dar a sua 

colaboração, de forma extraordinária, para que a realização desse evento fosse possível. 

 

PARTICIPANTES 

O evento contou com a participação dos equipistas das quatros ilhas do País, Santiago, Sal, S. 

Vicente e S. Antão. 

Estiveram presentes 223 equipistas, sendo que foram 32 da Ilha do Sal, 18 da Ilha de S.Vicente, 

4 da Ilha de Santo Antão, 34 do Interior da Ilha de Santiago (Milho Branco, S. Domingos, 

Calheta, Assomada e Tarrafal) e 135 da Praia, que este ano pastoral já conta com 20 equipas 

(14 com compromisso e 7 em pilotagem).  

Esteve presente, durante todo o encontro, o nosso estimado Conselheiro Espiritual do Setor de 

Cabo Verde, Bispo D. Ildo Fortes, bem como o estimado Padre João Augusto Martins, 

Conselheiro Espiritual do Pré Setor da Praia, e 8 Conselheiros Espirituais da Ilha de Santiago, 1 

Conselheiro Espiritual e 2 acompanhantes Espirituais da Ilha do Sal e 1 Diácono da Ilha de S. 

Vicente. 

Importa destacar os oradores que nos brindaram com célebres palavras e reflexões, 

nomeadamente o Cardeal D. Arlindo Furtado, o Padre Ima, da paróquia de Nª Srª da Graça, e o 

Casal Brasileiro das Equipas de N. Srª de Brasília, Rocilvania e Júlio. 

 

LEMA E TEMAS DO ENCONTRO 

O nosso 2º Encontro Nacional teve como lema “CASAIS DAS ENS ENVIADOS A SEREM O ROSTO 

DA MISERICÓRDIA”. 

Na sequência deste lema, foram programados três painéis, que, por sua vez, foram compostos 

por diferentes temas, a saber: 

TEMA – “Discernir os Sinais dos Tempos, que desafios?” (Na voz do cardeal D. Arlindo Furtado) 

TEMA – “Pontos Concretos de Esforço à luz da Misericórdia de Deus” (Na voz do Bispo D. Ildo) 

Painel I – “Matrimónio, lugar da prática contínua da misericórdia” 

 Tema 1: “Matrimónio, sinal de Deus fiel e misericordioso” - Casal Graça e José Lima 

(ENS - Praia 2); 

 Tema 2: “Casal cristão, Ginásio da prática de misericórdia” - Casal Eunísia e José Carlos 

(ENS - Mindelo); 

 Tema 3 : “Viver em casal: redescobrir as obras da misericórdia” - Padre Ima (paróquia 

Nª Senhora da Graça - Praia) 



Painel II – “Equipas de Nossa Senhora, missionários ativos da Misericórdia” 

 Tema 1: “Acolhimento da Palavra, garantia de Misericórdia” - Casal Mónica e Alcindo 

Vitoria (ENS - Sal) 

 Tema 2: “Partilha e Pôr em Comum como chamado à misericórdia” - Casal Fátima e 

Nando (ENS - Mindelo) 

Painel III – “Testemunhar a Misericórdia na Igreja e no Mundo” 

 Tema 1: “ENS: Um movimento da Igreja e para Igreja” - Padre João Augusto 

(Conselheiro Espiritual do Pré-setor Santiago) 

 Tema 2: “ENS: Um Movimento, várias culturas” - Casal Rocilvania e Júlio (ENS Brasília - 

Brasil) 

 

LOGÍSTICA E FINANÇAS 

Vários aspetos de logística foram motivos de diversas partilhas, trocas de ideias, concertação, 

distribuição de tarefas a nível de cada Pré-setor, o que, com a Graça de Deus, permitiu a 

realização deste maravilhoso evento, que contou com um excelente espírito de solidariedade e 

ajuda de muitas pessoas individuais, entidades públicas e privadas, que, de uma forma 

generosa e alegre, surpreenderam a todos os equipistas, sobretudo os que lidaram mais de 

perto com esta situação. 

O custo total do evento, rondou cerca de 1.000 contos cabo verdianos, dos quais cerca de 800 

contos foram gastos diretos de equipistas e 200 contos ofertas de várias Entidades nacionais e 

individuais, que nos apoiaram com géneros alimentícios, equipamentos e financeiramente. 

Devemos assim, de forma resumida, destacar os principais aspetos logísticos: 

1. Transportes aéreos (Sal, S. Vicente e S. Antão para S. Santiago e regresso), que 

representou cerca de 61% de todos os gastos de organização; 

2. Alimentação durante o evento, que rondou cerca de 28% dos gastos; 

3. Kits para participantes (lenço, guião do encontro, canetas, papel, prints crachá, pastas) 

e diversos, que rondou os 11%. 

 

MOMENTOS MARCANTES 

Faltam-nos palavras para relatar os excelentes momentos que tivemos a bênção, de vivenciar 

durante todo o evento, desde a sua montagem, nomeadamente: 

 Partilhas gratificantes entre as três equipas de Pré-setor (Santiago, Sal e S.Vicente), 

durante toda a montagem do evento; 

 O engajamento, comprometimentos e todas as atividades extras e muita criatividade, 

realizadas por cada uma das ilhas na mobilização de recursos; 

 Conhecimento e troca de experiências entre os casais das quatro ilhas presentes no 

evento; 

 A intervenção do Cardeal Dom Arlindo Furtado sobre o Tema “Discernir os Sinais dos 

Tempos, que desafios?” – As palavras e mensagens profundas de D. Arlindo tocaram a 

todos os presentes, que ficaram maravilhados com as reflexões e desafios deixados 

pelo nosso estimadíssimo Cardeal.  



 As diversas trocas de ideias e partilhas de experiências ouvidas no 1º Encontro 

Nacional de Conselheiros Espirituais, que decorreu no 1º dia, sob a condução do Bispo 

D. Ildo; 

 Os momentos de concentração, muito foco e reflexão sobre os diversos temas 

decorridos no evento; 

 Os ganhos enormes recolhidos durante o encontro das equipas mistas; 

 O momento de muita entrega e oração durante o terço noturno, que decorreu com 

procissão na noite do dia 16/01; 

 Os momentos de muita conversa e brincadeira à volta das refeições; 

 Por último, os momentos de muita preocupação e aflição para que tudo decorresse da 

melhor forma. 

 

FOTOS 

Gostaríamos de deixar aqui também algumas imagens que testemunham o nosso querido e 

lembrado, com muita saudade, 2º ENCONTRO NACIONAL DAS ENS EM CABO VERDE. 

 

Bem haja a todos. Devemos Graças e Louvores a Deus Pai por esta bênção! 

O Casal Responsável do Pré-Setor Santiago, Luísa & Júlio Martins 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


