
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Equipas de Nossa Senhora – Torres Vedras                                     E-mail: ens.torresvedras@gmail.com 

 
Boletim bimestral – N.º 1, Set./Out. 2007 

   Caros amigos 
   É com alegria e entusiasmo que vos 
saudamos no arranque de mais um ano 
pastoral. Cabe-nos a nós, a partir de agora, 
e durante o próximo triénio, a 
responsabilidade de orientar o trabalho de 
uma nova Equipa de Sector. Assumimos 
este novo desafio com espírito de missão e 
com a consciência de que o movimento 
depende de todos nós, sobretudo da forma 
como encaramos aquele que é o seu 
objectivo primordial: o de nos ajudar, em 
casal, a caminhar para a santidade. 
   Sejamos realistas. As Equipas, tal como 
outros movimentos da Igreja, não são mais 
que um meio, um instrumento que temos à 
nossa disposição para nos acompanhar 
nesse percurso para Cristo, essa sim, a 
finalidade essencial da nossa vida e da 
nossa história. Não somos um clube que 
precisa de sócios. Somos gente que 
acredita que a nossa vida em casal e a 
nossa espiritualidade conjugal podem 
beneficiar significativamente com a nossa 
pertença a uma equipa, pequena célula da 
Igreja que somos e onde testamos e 
desenvolvemos a nossa capacidade de 
abertura aos outros, na oração, na partilha, 
na entreajuda, na abnegação. Se é assim 
que vivemos a nossa pertença ao 
movimento, estamos certamente no bom 
caminho, que é o do Evangelho. Se não é 
assim, então devemos parar para pensar. E 
não tenhamos medo de o fazer: é que parar 

para pensar não é necessariamente mau. O 
que é mau é não pensar... 
   Imbuídos neste espírito, pretendemos, 
neste triénio, continuar o trabalho que tem 
sido desenvolvido pelas anteriores 
Equipas de Sector, reforçando as ligações, 
promovendo actividades que fortaleçam o 
espírito de amizade e de partilha, que 
fomentem o cumprimento dos pontos 
concretos de esforço, que ajudem ao 
crescimento espiritual e que suscitem a 
participação. Acreditamos que é nisto que 
está o valor deste movimento, inspirado na 
disponibilidade ímpar de Maria. De outra 
forma seríamos apenas mais uma 
associação do mundo em que vivemos, 
insonsa e estéril, como tantas que 
conhecemos... 
   Nas vossas mãos têm aquele que é o 
primeiro número do “Pôr-em-comum”. 
Trata-se de um boletim que pretendemos 
fazer sair bimestralmente e que pretende 
reforçar os nossos laços como Sector. 
Através dele vamos conhecer melhor 
aquilo que somos e aquilo que queremos, 
a história das nossas equipas, o percurso 
dos nossos assistentes, para além de 
notícias e informações diversas. Ele será 
um instrumento para ser usado por todos 
nós. O seu sucesso vai depender da vossa 
colaboração e generosidade, às quais, 
desde já, apelamos. 
   Com amizade, 
   Fátima e Eduardo Frutuoso (CRS) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2007-2008 

 

- 30 de Setembro de 2007 – Início das actividades (Azenhas dos Tanoeiros) 

                                          – Lançamento do n.º 1 do boletim “Pôr-em-comum” 

- 17 e 18 de Novembro de 2007 – Encontro Nacional (Fátima) 

- Janeiro de 2008 – Reuniões das equipas de ligação (para os Casais Responsáveis) 

- 14 de Janeiro – Encontro da Equipa de Sector com os Conselheiros Espirituais 

- 25, 26 e 27 de Janeiro de 2008 – Retiro da Região (Fátima) 

- 23 e 24 de Fevereiro de 2008 – Encontro Nacional de Sectores 

- 24 a 27 de Abril de 2008 – Encontro de Formação II (Fátima) 

- 11 de Maio – Tarde Mariana  

- 15 de Junho – Dia do Sector 

- 16 a 22 de Junho – Reuniões das equipas de ligação (para os Casais Responsáveis) 

 

EQUIPA DE SECTOR PARA O TRIÉNIO 2007-2010 

 

- Maria de Fátima e Eduardo Jorge Frutuoso – Torres 12  
     Vão fazer a ligação às equipas Torres 10, Torres 13 e Carregado 1 
 
- Maria João e Nuno Marcelino Roque Alves – Torres 8  
     Vão fazer a ligação às equipas Torres 4 e Torres 6 
 
- Augusta Maria e Alfredo Manuel Bento – Mafra 4 
     Vão fazer a ligação às equipas Torres 9 e Mafra 3 
 
- Ana Isabel e António Conrado – Torres 10  
     Vão fazer a ligação às equipas Torres 5 e Mafra 1 
 
- Carmen e Humberto Ferreira da Silva – Torres 12  
     Vão fazer a ligação às equipas Torres 11 e Mafra 4 
 
- Ermelinda Vitória e António Alfredo Gomes – Torres 3 
     Vão fazer a ligação às equipas Torres 2 e Torres 12 
 
- Paula Maria e Paulo Alexandre Gomes Franco – Carregado 1 
     Vão fazer a ligação às equipas Torres 3 e Torres 8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECOS DO FUNDADOR 

    
   Apesar de pertencermos às ENS, nem todos 
conhecemos bem o pensamento do fundador do 
nosso movimento, o Pe. Henri Caffarel. Por esse 
motivo, o “Pôr-em-comum” vai, nos próximos 
números, apresentar alguns dos textos daquele 
que o Cardeal Lustiger definiu como um “profeta 
do nosso tempo”. 
 
   “Permitam-me exprimir o pensamento 
de Deus sobre o casamento, à maneira de 
Peguy, escritor francês tão esquecido hoje. 
Deus diz: casal cristão, tu és o meu 
orgulho e a minha esperança. 
   Quando criei o céu e a terra e no céu os 
grandes luzeiros, vi minhas criaturas e 
vestígios das minhas imperfeições e vi que 
isso tudo era bom. 
   Quando recobri a Terra com o seu 
grande manto de campos e florestas, vi 
que isso era bom. [...] 
   Então nasceu em mim a necessidade de 
revelar o que havia de melhor em mim 
mesmo: e essa foi a minha mais bela 
criação. 
   Foi assim que te criei, casal humano, “à 
minha imagem e semelhança”, e vi que 
isso era muito bom. 
   No meio deste universo, onde cada 
criatura entoa a minha glória, celebra as 
minhas perfeições, surgira enfim o amor 
para revelar o Meu Amor. 
   Casal humano, minha criatura bem 
amada, minha testemunha privilegiada, 
compreendes agora porque me és querido 
entre todas as criaturas, compreendes a 
esperança imensa que ponho em ti? 
   Tu és portador da minha consideração, 
da minha glória, tu és, para o Universo, a 
grande razão de esperança... Porque tu és 
o amor”. 
 

[Pe. Henri Caffarel, Les Équipes de Notre-Dame, 
Essor et mission des couples chrétiens, 1988, cit. por 
Jean Allemand, Orar 15 Dias com Henri Caffarel, 
Apelação: Paulus Editora, 2003, pp. 18-19] 

 

A PALAVRA DO ASSISTENTE 

    
   Amigos! 
 

   Na roda da nossa vida agitada, temos a 
graça de pertencer às Equipas de Nossa 
Senhora que nos ajudam a valorizar o 
Tempo e, sobretudo, a nossa Vida. 
   Vamos recomeçar… quero dizer: 
pormo-nos a caminho da vivência de 
mais um Ano tendo como companheiros 
os Casais da nossa Equipa. Por isso, não 
vamos sós. 
   É bom sentir a presença de alguém que 
comunga connosco as mesmas 
aspirações e que nos pode dar a mão nas 
dificuldades da caminhada. 
   Depois dos problemas de saúde por 
que passei o ano passado, cá estou 
novamente, com entusiasmo e alegria 
para vos ajudar na vivência dos valores 
perenes da Família Cristã. 
   Boa caminhada… em Equipa e em 
Sector, unidos no Coração da Mãe e 
Rainha das nossas famílias. 
 

   Um abraço do 
   Pe. Mota 

ENCONTRO NACIONAL DAS ENS 
 
   Conforme é do conhecimento de todos, o 
Encontro Nacional das Equipas de Nossa Senhora 
vai decorrer em Fátima nos dias 17 e 18 de 
Novembro próximo. O tema central será “60 Anos 
da Carta Fundadora – Uma Proposta de 
Exigência”. 
 

   Celebrar os 60 anos da Carta das ENS é, antes 
de mais, fazer o balanço da importância do 
movimento para cada um de nós e para as nossas 
equipas. Por isso é importante que, na medida das 
nossas possibilidades, consigamos marcar 
presença nele.  
 

   Lembramos que as inscrições decorrem até dia 6 
de Outubro. Se, por algum motivo, algum casal 
não recebeu ou perdeu a ficha de inscrição, poderá 
obtê-la junto da Equipa de Sector.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTO 
 
Setembro: 
    
- Dia 2   – Edite Duarte Filipe (Mafra 3) 
- Dia 3   – António Filipe (Mafra 3) 
              – Gil Lucas (Mafra 1) 
- Dia 4   – Humberto Ferreira da Silva (Torres 12) 
- Dia 7   – Rui Rocha Pinto (Torres 8) 
- Dia 14 – Lina Maria Reis Ferreira (Carregado 1) 
              – Paula Maria Franco (Carregado 1) 
              – Pe. Aníbal Pinto (Torres 2) 
- Dia 20 – Luís Miguel Roque (Torres 11) 
- Dia 27 – Emília Jordão Félix (Torres 14) 
- Dia 28 – Maria Celeste Mateus (Leta) (Mafra 3) 
- Dia 30 – Maria de Fátima Santos (Torres 4) 
              – Ernesto Avelar (Torres 8) 
 

 
Outubro: 
    
- Dia 1   – M.ª Filomena Oliveira Nunes (Torres 13) 
              – Serafim Dias (Torres 9) 
- Dia 8   – Cândida Morais (Torres 2) 
- Dia 11 – Pe. Aníbal Mota (Torres 3 e 8) 
- Dia 12 – Boa Hora Marques (Torres 2) 
              – Inês Nascimento (Torres 8) 
- Dia 16 – Américo Batalha Filipe (Mafra 3) 
              – António Alves Soares (Torres 6) 
- Dia 17 – Paulo Jorge Santos (Torres 12) 
- Dia 21 – António Alfredo Gomes (Torres 3) 
- Dia 22 – Joaquina Miranda (Torres 5) 
- Dia 23 – Celestino Póvoa (Mafra 1) 
- Dia 24 – Paulo Jorge Vitorino (Carregado 1) 
- Dia 30 – João Paulo Rosa (Carregado 1) 
- Dia 31 – Carlos Manuel Antunes (Torres 12) 
 

Setembro: 
    
- Dia 1   – M.ª Alice e Celestino Póvoa (Mafra 1) 
              – M.ª Ermelinda e Luís Cunha (Torres 11) 
- Dia 3   – M.ª Carmo e José Maria Antunes (Torres 2) 
              – Teresa e Luís Ribeiro (Carregado 1) 
- Dia 7   – Ana Isabel e Ludgero Carlos (Torres 11) 
              – Cristina e Carlos Antunes (Torres 12) 
- Dia 11 – Elisa e Licínio Baeta (Torres 14) 
- Dia 14 – M.ª Fátima e Francisco Gomes (Mafra 4) 
              – Paula e Paulo Gomes Franco (Carregado 1) 
- Dia 18 – Carla e Vitor Frutuoso (Torres 14) 
- Dia 19 – M.ª Lurdes e Maximiano Frutuoso (Torres 2) 
              – M.ª Fátima e Eduardo Frutuoso (Torres 12) 
- Dia 20 – Cláudia e Mário Carvalho (Carregado 1) 
- Dia 21 – Ilda e Ernesto Avelar (Torres 8) 
- Dia 24 – Ana Cristina e Fernando Couto Ferreira 
                (Torres 4) 

Outubro: 
    
- Dia 1   – Emília Félix e Miguel Ribeiro  
                (Torres 14) 
- Dia 13 – Branca e Paulo Vitorino (Carregado 1) 

 

ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO 

Setembro: 
    
- Dia 28 – Pe. Nelson Matias Pereira (Torres 10) 

ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO 


