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Foi com muito gosto que no passado dia 2 de Outubro participámos no 
encontro do vosso Sector.
Tendo nós terminado no último encontro nacional a nossa missão de ca-

sal responsável pela Província África, parece-nos que o mais interessante é 
precisamente falar-vos um pouco sobre as Equipas de Nossa Senhora em 
Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e na Guiné.
Na África Lusófona o movimento das equipas de Nossa Senhora nasceu 

como o movimento que apoia a família na sua plenitude e que veio alterar, 
e muito, a família africana. A mulher passou a ter um lugar com mais dig-
nidade na família. Com frequência referem que “passaram a ter marido” e 
os filhos falam dos pais antes das equipas e depois das equipas, como um 
marco determinante na consolidação familiar. 
As equipas constituem-se muito facilmente e a dificuldade dos sectores 

é conseguir parar este crescimento, unicamente por falta de conselheiros 
espirituais e de casais pilotos. Sabemos de casais africanos que aproveitam 
as longas viagens dentro do seu país para pilotarem 4/5 equipas por cada 
viagem e no fim da pilotagem deixam um casal piloto em cada equipa para 
poderem prosseguir com as pilotagens para outra terra mais distante.

Em Angola e Moçambique as equipas fizeram no ano passado 25 anos e 
começaram no início da década de noventa com a criação na Supra Região 
Portugal da Região das Equipas de Língua Portuguesa em África (RELPA). 
Nesta época, o casal Supra Regional andou à procura de entre os casais 
das equipas de um tripulante da TAP que pudesse levar a documentação 
necessária para o início destas equipas. E assim surgiu o Comandante 
Fernando Marques, que começou, a pedido do Casal Supra Regional, por 
levar documentação para as equipas que começavam o seu caminho nas 
Equipas de Nossa Senhora. Aí começou uma nova época, pois o Fernando 
sempre que se deslocava a Angola e a Moçambique dedicava-se a pilotar 
estas equipas, a vê-las crescer e desenvolver-se. (Continuação...)

agenda2016
Junho, 3
Missa de 1º Sábado
Vigararia de Almada
-Paróquia de Almada, 18h30

Junho, 18
Encontro final de ano
-Santiago do cacém

editorial
Ana e Miguel Nogueira
Casal Responsável de Setor
Neste mês de Maio convidamos  

as equipas a rezar o sentido de 
serem equipa de Nossa Senhora, 
partindo do desafio do Pe. Caffarel:
“ Vós agrupai-vos em Equipa para 

procurar Cristo, imitá-Lo e servi-Lo. 
Mas não o conseguireis sem guia. 
E para isso, não há melhor guia 
que a Virgem. Eu desejaria que nas 
equipas se praticasse a fé na toda 
poderosa ternura da Virgem, que 
cada casal experimentasse esta 
confiança e esta segurança que 
habitam no coração dos filhinhos 
quando a mãe está por perto. “. Pe. 
Caffarel 1949. 
Fazemos memória do querido 

João sebastião, da equipa Corro-
ios 01, que partiu para o Pai e que 
viveu sempre com esta confiança 
na ternura da Mãe, como guia para 
caminhar com o seu Filho.
Com o desejo de sermos equip-

as em saída, propomos a partilha 
das ENS em África e a proposta do 
nosso encontro de final de ano em 
Santiago do Cacém.



Nas Ilhas de Cabo Verde quem formou a primei-
ra equipa foi o Padre Ildo Fortes, hoje Bispo da Di-
ocese do Mindelo, que ao chegar de Portugal com 
a experiência que trazia das equipas constituiu 
em 2007 a equipa Mindelo 1. As Equipas de Nossa 
Senhora estão em 4 das 9 Ilhas do arquipélago de 
Cabo Verde.
Em São Tomé e Príncipe as equipas surgiram em 

2008 através de dois padres portugueses que em 
férias missionárias propuseram nas paróquias 
onde estiveram a constituição de Equipas de Nos-
sa Senhora. 
Na Guiné surgiu, em Março do ano passado, a 

primeira equipa que está actualmente em pilot-
agem. Esta equipa foi constituída por um sacer-
dote Guineense que, enquanto esteve a estudar 
em Portugal, foi conselheiro espiritual de uma 
equipa. Quando regressou constituiu a primeira 
equipa da Guiné-Bissau, a Bissau 1.
Dentro das possibilidades da Supra Região Por-

tugal, trazemos sempre a Portugal casais e con-
selheiros espirituais de cada País ao Encontro 
Nacional em Fátima, e aproveitamos esta opor-
tunidade para, na semana seguinte ao Encontro, 
fazermos um programa de formação, encontro e 
convívio.
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Caríssimos irmãos e irmãs de caminhada, 
Respondendo ao repto no nosso querido Papa Francisco, que 

nos fala da urgência de ir ao encontro de quem está longe, de 
quem se encontra também nas periferias geográficas, neste 
caso muito particular, na periferia do nosso Setor de Setúbal 
das ENS, vimos, com toda a alegria, desafiar-vos para o Encontro 
de Encerramento do nosso ano de atividades em Santiago do 
Cacém.
Esta é, também, uma forma muito solidária de compensar, pelo 

menos uma vez, os nossos queridos amigos da equipa de Santia-
go do Cacém, por todas as vezes que se deslocaram até nós. Por 
isso, pedimo-vos que reservem, com a devida antecedência nas 
vossas agendas, o dia 18 de Junho (sábado) para este momento 
tão especial.
Já nos encontramos a preparar, em conjunto com a equipa de 

Santiago, um encontro cujos frutos perdurarão de certeza em 
cada um de nós.
Temos já confirmada a presença do Revmo. Sr. D. António Vi-

talino Fernandes Dantas, Bispo de Beja, que nos dará a alegria 
de uma conferência sobre a sua experiência ao nível da pastoral 
familiar, quer na sua Diocese de Beja, quer enquanto conselheiro 
espiritual de uma equipa das ENS.
Como este nosso encontro coincide com o encerramento do 

ano pastoral da paróquia que nos acolhe, iremos, em comunhão 
com a comunidade, participar na  celebração da Santa Missa, a 
realizar na Ermida de S. Pedro, seguida de um pic-nic convívio. 
Como é habitual nos nossos encontros, haverá babysitting e 
atividades próprias para crianças e jovens.
Contamos com a presença de todos. Os nossos irmãos de San-

tiago, bem como, a comunidade paroquial e loca,l encontram-se 
mobilizados e muito expectantes. Dentro em breve daremos 
mais notícias. Por agora, pedimos que reservem o dia 18 de Jun-
ho, vai mesmo valer a pena!
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