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ENCONTRO NACIONAL DAS E.N.S.
REUNIU MAIS DE 2.000 PESSOAS 

EM FÁTIMA 

O Encontro Nacional das Equipas de Nossa 
Senhora (Fátima, 17 e 18 de Novembro de 
2007) decorreu sob a inspiração das 
comemorações dos 60 anos da Carta 
Fundadora. Foi uma oportunidade para se 
reflectir sobre o caminho percorrido e sobre 
os projectos para o futuro, pautados pelo 
sentido cristão da exigência.  

(págs. 3 a 5) 

RETIRO DA REGIÃO 
RIBATEJO-OESTE 

 
O Retiro da Região Ribatejo-
Oeste correspondente a este 
ano de 2008 vai realizar-se nos 
dias 25, 26 e 27 de Janeiro em 
moldes que são inovadores 
entre nós: a orientação estará 
a cargo de uma religiosa, a 
Irmã Fátima Pires, que é 
professora universitária. 
 
Em relação ao local não há 
alteração face aos últimos 
anos: decorrerá na Residencial 
Santo Amaro, em Fátima. 
 
Na carta enviada a todos os 
casais da Região, os 
responsáveis apelam à 
participação no retiro, por 
forma a quebrarmos a rotina 
diária e aproveitarmos para 
reflectir sobre a nossa vida 
conjugal. 
 
As inscrições estão abertas até 
ao dia 20 de Janeiro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ano Novo... vida nova? 
        

                                “Ano Novo, vida nova”. Esta é talvez a frase mais pronunciada 
                                no início de cada ano e, provavelmente, a mais banal que nos 
sai da boca. Ao contrário do que uma frase com este peso poderia indiciar, ela 
não representa habitualmente, na prática, qualquer tipo de projecto de vida, já que 
quem a profere se limita a reproduzir um dito popular e não a assumir uma atitude 
radical de mudança. 
 

     Na nossa vida somos muitas vezes assim. Dizemos frequentemente o que não 
sentimos. Fazemos o que no fundo não queremos. Temos vícios que 
reconhecemos serem negativos mas não os mudamos. Andamos atrás do mundo 
sem saber para onde. Corremos todos os dias sem saber para quê. Não gostamos 
que nos digam que somos umas “Maria vai com as outras” mas fazemos 
exactamente isso. E, no fim, desculpamo-nos afirmando que somos produto da 
sociedade em que vivemos e que não conseguimos nem podemos fugir dessa 
realidade. 
 

     Os santos não foram (nem são) assim. Foram e são homens e mulheres que 
assumiram e assumem o desafio de cortar com as convenções sociais que 
impedem a vida em plenitude. Foram e são homens e mulheres que tiveram e têm 
a coragem de fugir da mediocridade, ultrapassando barreiras, destruindo 
preconceitos e ignorando insultos. Foram e são homens e mulheres que 
abraçaram e abraçam o apelo da “vida nova”. Tudo para seguirem um rumo e um 
projecto de eternidade. 
 

     Talvez seja mesmo bom retirarem os nomes dos santos das escolas, como 
parece que alguns querem fazer. Até porque os santos puseram em causa, 
frequentemente, os sistemas sociais da época em que viveram, e como tal, são 
incómodos. O sagrado é constrangedor para quem é banal. E dada a profusão de 
banalidade que vemos por aí, não admira que o sagrado arrelie. Já agora, 
aproveitem e removam também a referência aos santos nos nomes das freguesias 
e localidades. Pode ser que assim, não se pronunciando os seus nomes no 
quotidiano, deixemos de sentir vergonha sempre que nos compararmos com 
eles... 
 

     Vida nova... Mais do que o apelo de um novo ano que começa, ela é o 
verdadeiro desafio de cada Natal. No menino que nasceu em Belém está o 
chamamento à conversão, à mudança de vida, à santidade, a santidade 
verdadeira que nos dá a coragem de fugir da banalidade. Como vivemos o nosso 
Natal? Apenas da forma que é costume? Ou será que nos deixámos interpelar 
verdadeiramente pelo projecto de um Deus que se fez homem só porque nos ama 
muito? Se assim foi – e queremos acreditar que sim – teremos então o direito de 
pronunciar, com verdade, no início deste ano de 2008: “Ano Novo, vida nova”.  
 

     Um bom ano para todos. 
 
       Fátima e Eduardo Frutuoso (CRS) 

Editorial
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O Movimento das Equipas de Nossa 
Senhora celebrou nos dias 17 e 18 
de Novembro no Santuário de 
Fátima, os 60 anos da CARTA 
Fundadora. Foi há 60 anos que um 
grupo de Casais e o Padre Caffarel 
se propuseram fazer uma 
caminhada juntos para 
aprofundarem o sentido do 
Sacramento do Matrimónio. 
 
Surgiu então a Carta das ENS que é 
o documento que nos ajuda a 
compreender a mística do 
movimento e a sua exigência. Como 
nos ensinava o Padre Caffarel, as 
Equipas de Nossa Senhora são um 
Movimento de Iniciação e 
Aprofundamento, ou seja, um 
caminho a percorrer pelo casal em 
direcção à Santidade. 
 
Participaram neste encontro mais de 
1.000 casais, vindos de todo o país 
(continente e ilhas), bem como 
alguns membros das Equipas de 
Angola, Moçambique, S. Tomé e 
Príncipe e Cabo Verde, que 
representaram as equipas de 
expressão portuguesa em África. 

Encontro Nacional das Equipas de Nossa Senhora  

em Fátima: “Uma Proposta de Exigência” 
(*)

 
 

 Do Sector de Torres Vedras, 
estiveram presentes 36 casais. 
 
O encontro começou no sábado 
com a recitação do terço na 
Capelinha das Aparições. Durante 
esse dia, os temas focados 
interpelaram os casais para que 
tanto na vida de equipa como no 
seu crescimento espiritual a 
exigência fosse uma constante nas 
suas vidas.  
 
Animado por vários casais e 
conselheiros espirituais das 
Equipas, o dia terminou com um 
Serão de Festa, onde não faltou 
animação e alegria. 
 
No Domingo foi celebrada a 
Eucaristia na nova Igreja da 
Santíssima Trindade, tendo sido 
encerrado o encontro com as 
Orientações de Vida do Movimento 
das ENS até ao ano de 2012.  
  
Cândida e Jorge Morais (ENS TV2) 
 
--------- 
(*) Este artigo foi redigido originalmente pelo 
casal Cândida e Jorge Morais para ser 
publicado no jornal “Badaladas”. 
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O ENCONTRO NACIONAL EM IMAGENS 

O Encontro Nacional teve início na 
manhã de sábado, 17 de Novembro, 
com a Oração do Terço na Capelinha 
das Aparições.  

Após o almoço de sábado, houve um 
momento dedicado ao Dever-de-se-
Sentar, no recinto do Santuário. 
Graças aos chapéus-de-chuva que 
foram distribuídos a cada casal, o 
momento transmitiu ao local um 
colorido inesquecível. 

A noite de sábado foi passada em 
festa no Centro Paulo VI. 
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A Celebração Eucarística, presidida 
pelo Senhor D. António Carrilho, 
responsável pela Comissão Episcopal 
do Laicado e Família e bispo do 
Funchal, ocorreu no domingo de 
manhã e teve lugar na nova Igreja 
da Santíssima Trindade. 



 
 
 
 

 

 
Foi com muita alegria que estivemos presentes no Encontro Nacional das 
E.N.S em Fátima nos dias 17 e 18 de Novembro. Vamos sempre na 
expectativa de podermos conhecer melhor o nosso movimento e assim 
enriquecermos a nossa vida em casal. 
 
Foi para nós muito enriquecedor o painel apresentado pelo padre Vasco 
Pinto de Magalhães cujo tema era “as alegrias e exigências de uma vida 
de equipa”, o qual nos fez meditar bastante na palavra exigência, não no 
sentido de obrigação, mas como caminho de alegria. A nossa maior 
exigência é manter a alegria, o ânimo, o entusiasmo, é ter dentro de nós o 
amor de Deus, um amor que nos enaltece e nos ajuda a descobrir no fundo 
de nós mesmos o que de melhor temos. Exigência que nos aparece como 
geradora de uma missão, por vezes com altos e baixos, desolações, falta 
de fé, como se no fundo nos fechássemos dentro de nós próprios. 
 
Temos de encontrar o caminho da verdadeira alegria na amizade, na 
família, crescer na espiritualidade, e, principalmente, estarmos dispostos a 
servir. Por vezes o que se contrapõe à alegria não é a tristeza mas sim o 
pessimismo (a desolação espiritual). Por isso, a nossa grande exigência é 
recriar a alegria. 
 
Temos de estar atentos às falsas alegrias. Não podemos ter uma equipa 
de casais onde até parece que tudo funciona bem, mas onde, no fundo, 
pode existir um engano de “estar a fazer bem”. A superstição da 
espontaneidade é uma armadilha onde não podemos cair. 
 
Temos que estar decididos a reinventar com um amor que está na ordem 
do querer, sendo o essencial a oração. Juntando alegria e exigência, 
estamos determinados a construir um futuro cheio de esperança e com 
uma enorme força de criar o amanhã! 
 
Carmen e Humberto Ferreira da Silva (ENS TV12) 

Encontro Nacional das ENS 
 

Um testemunho sobre o Painel I 

  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Um aspecto da assembleia durante os painéis no Centro Paulo VI 5 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Equipas: rostos com história 
 
   EQUIPA TORRES 2: A RIQUEZA DA EXPERIÊNCIA 

Constituem a Equipa mais antiga em funcionamento do Sector de Torres Vedras. 
Já passaram muitas coisas em conjunto e têm histórias para contar. Graças à 
Equipa aprenderam a rezar e a dialogar. O futuro continua a ser uma porta em 
aberto. 

     Tudo começou com um retiro em 
Penafirme, em 1979, orientado pelo Pe. 
Serrazina. O retiro nada tinha a ver com a 
ENS, mas criou uma predisposição em oito 
dos casais presentes que os levou a participar 
logo a seguir numa sessão de informação das 
Equipas que ocorreu na Igreja da Graça, em 
Torres Vedras, levada a cabo pelo Sector das 
Caldas da Rainha, que foi quem implementou 
o movimento em Torres Vedras.  

     A primeira reunião teve lugar já em 1980. Tiveram como casal piloto a Odete e o 
Fernando Horácio, das Caldas, com quem desenvolveram uma relação de grande 
amizade e cumplicidade. Juntavam-se geralmente aos sábados. O casal piloto vinha de 
Caldas logo a seguir ao almoço para preparar a reunião com o assistente, a qual 
começava, depois, já com a presença de todos, com o jantar. 

Dos oito casais que deram origem à Equipa 
mantêm-se cinco: M.ª do Carmo e José Maria 
Antunes; Lurdes e Maximiano Frutuoso; Boa-
Hora e Manuel Marques; Cândida e Jorge 
Morais; e São e José Varges. Os outros três 
casais, que acabaram por sair ao longo dos 
anos, são: Cândida e António Lourenço; 
Adelaide e Raul Nogueira; e Aida e José Pinto.  

Momento de convívio na reunião de despedida de um dos 
casais. 

     No decurso da sua caminhada foram vivendo momentos que consideram marcantes. 
O dia em que realizaram o compromisso (tinham já seis anos de Equipa) foi um deles. A 
participação de vários dos membros do grupo nas sessões de Formação I e II também 
são lembradas com alegria, particularmente uma delas, orientada pelo Pe. Vitor Feytor 
Pinto, em Santarém, onde foi recriada a Última Ceia durante um jantar, no qual os 
presentes se limitaram a consumir pão ázimo e vinho consagrados e um cordeiro. 

Celebração do compromisso da Equipa no Varatojo, a 18  
de Maio de 1986 (pormenor mostrando alguns dos casais) 
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     Recordam ainda a ordenação sacerdotal do Pe. 
Paulo, filho de um dos casais da Equipa, e que hoje 
é também assistente das ENS, um passeio que 
realizaram ao Norte do país e que reforçou os laços 
de amizade, uma passagem de ano em oração em 
conjunto com outras equipas do Sector, nas Azenhas, 
e uma experiência de confissão em casal que 
realizaram numa das reuniões da Equipa. 
 

    Foi no passado dia 18 
de Novembro que o 
Carlos Humberto, da 
Equipa Torres 6, deixou 
de estar presente fisi-
camente entre nós. 
Estávamos então no 
Encontro Nacional, em 
Fátima, quando rece-
bemos a notícia. Curio-
samente, foi também em 
Fátima que estivemos 
com ele pela última vez, 
no Retiro da Região, em 
Janeiro de 2007. A foto 
que aqui reproduzimos 
foi tirada nessa ocasião.  
     O Pôr-em-comum as-
socia-se à família enlu-
tada, e particularmente, 
à Bernardette, neste 
momento humanamente 
difícil. Conforta-nos, 
porém, a certeza de que 
os caminhos de Deus são 
caminhos de eternidade. 

 

Carlos Humberto Santos 
(ENS TV6) 
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Ao longo dos quase 28 anos de caminhada conjunta, 
tiveram o apoio de quatro sacerdotes: o primeiro foi o 
franciscano Pe. Manuel Luís, que esteve com eles cerca de 
10 anos, até ser colocado como capelão na Casa de Saúde 
da Boavista, no Porto; o segundo o Pe. Carlos Branco, que 
saiu ao fim de quatro anos, quando estava já numa 
paróquia fora da vigararia de Torres Vedras; o terceiro o 
Pe. José António, da ordem franciscana, como o primeiro, 
e que os acompanhou apenas um ano; e, por último, o Pe. 
Aníbal Pinto, que já está com a Equipa há cerca de 12 anos, 
apesar de se encontrar agora como pároco de Famões. 

A Equipa com o primeiro 
assistente (à esquerda) e 
o actual (à direita) em 
Fátima por ocasião da 
comemoração dos 25 
anos do grupo. 

     Mas houve mais. A Peregrinação Internacional a 
Roma, em 1982, em que alguns participaram, foi um 
momento inesquecível. Em 2000, quando fizeram 20 
anos de Equipa, passaram um dia de oração e convívio 
no Bom Jesus do Carvalhal. Mais recentemente, já em 
2005, por ocasião da comemoração dos 25 anos da 
Equipa, foram em conjunto a Fátima, e participaram 
quase todos na Peregrinação Internacional a Lourdes. 
Actualmente, encontram-se todas as semanas para 
rezar o terço pelas mais variadas intenções. 

Alguns dos casais já tiveram responsabilidades no 
movimento: fizeram parte do Sector (2 casais), sendo que 
um deles, o casal Morais, foi mesmo o seu primeiro 
responsável; pilotaram equipas (1 casal); e foram assistentes 
das Equipas de Jovens de Nossa Senhora (2 casais). 
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Fevereiro: 
    
- Dia 7   – Marta Susana e Manuel Armando de Pinho (TV 14) 
- Dia 12 – M.ª Fátima e Luís Manuel Santos (TV 4) 
- Dia 21 – Rosa e Vitor Carramão (TV 13) 

Janeiro: 
    
- Dia 4   – Miguel Augusto Morgado (TV 14) 
- Dia 6   – Adélia Antunes Silva (TV 12) 
              – Maria de Fátima Gomes (Maf. 4) 
- Dia 11 – M.ª da Conceição Porfírio (TV 5) 
- Dia 23 – Pe. António Marques Crispim (Maf. 1) 
- Dia 24 – Maximiano Frutuoso (TV 2) 
- Dia 25 – Pe. Jaime Pereira da Silva (Carr. 1) 
              – Anabela Rodrigues (TV 5) 
- Dia 26 – Mário Carvalho (Carr. 1) 
- Dia 27 – Maria da Conceição Varges (TV 2) 
- Dia 31 – Elvira Sardinha (TV 3) 
 

Fevereiro: 
    
- Dia 1   – Inácio Antunes Carlos (TV 5) 
- Dia 5   – M.ª Águeda Nascimento Alves (TV 11) 
              – Francisco Gomes Cruz (Maf. 4) 
- Dia 9   – M.ª de Lurdes Frutuoso (TV 2) 
- Dia 10 – Manuel Luís Henriques (Maf. 3) 
- Dia 12 – José Morgado Varges (TV 2) 
- Dia 14 – Paulo Fernando Morais (TV 12) 
- Dia 20 – Maria Helena Soares (TV 6) 
              – João Rodrigues Raimundo (TV 9) 
- Dia 22 – Margarida da Conceição Póvoa (Maf. 3) 
              – José Cardoso Ferreira (Maf. 4) 
 

Janeiro: 
    
- Dia 2   – Deolinda e António Filipe (Maf. 3) 
- Dia 4   – M.ª Manuela e Miguel Morgado (TV 14) 

ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO 
 

ANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTO 


