
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPAS DO SECTOR DE TORRES VEDRAS VÃO 
VOLTAR A CELEBRAR PRIMEIROS SÁBADOS 

 
     A devoção dos Primeiros Sábados, pedida por Nossa Senhora aos pastorinhos 
em Fátima e a Lúcia em Pontevedra, e encorajada pelo Papa Pio X desde o início 
do século XX, é comum em Portugal e muito praticada pelas ENS. Para muitos 
Sectores, a programação do ano gira precisamente em torno dos Primeiros 
Sábados.  
     Em Torres Vedras, a devoção não tem sido integrada, nos últimos anos, na 
programação anual do movimento, ainda que muitos casais a pratiquem a título 
individual e até em equipa. Mas isto não foi sempre assim. Os Primeiros Sábados 
foram vividos, durante muitos anos, em momentos de celebração em conjunto, que 
decorreram primeiro na Igreja da Misericórdia e depois na Igreja de S. Pedro, nas 
noites de sábado. Eram dinamizadas pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora, 
com a colaboração das Equipas de Casais. 
     O ano de 2008-2009 vai assistir, assim, ao reavivar dessa devoção que, 
esperamos, possa ser vivida e partilhada por todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     A Equipa Responsável Internacional do movimento das ENS esteve em Portugal 
em Julho passado e reuniu com os equipistas que quiseram e puderam aparecer 
em Fátima no dia 26 desse mês. Mais à frente, neste número do “Pôr-em-Comum”, 
damos conta dos resultados desse encontro. 
 

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

     Estamos no início de mais um ano pastoral, desta vez dedicado ao grande “Apóstolo da 
Palavra” que foi São Paulo. A Igreja desafia-nos, neste ano, a aprofundar o seu pensamento 
e a sua mensagem, para, através dela, caminharmos com mais energia para a grande meta 
que é Cristo. 
 

     Começamos, assim, um novo ciclo. Todos os anos é isto. Encontramo-nos para marcar o 
encerramento de um ano, e, pouco tempo depois, cá estamos, juntos de novo, para iniciar 
um outro. Às vezes, damos connosco a viver numa lógica circular, porque nos deixamos 
conduzir por esta imagem dos ciclos que parecem preencher os nossos dias. 
 

   Não nos deixemos enganar: a ideia da vida em círculo é uma ideia perigosa. Quem vive a 
lógica circular nunca sai do mesmo sítio. Segue uma mesma linha ao longo da vida, que o 
leva a prosseguir os mesmos caminhos, numa sequência arrepiantemente monótona. Um dia 
vai olhar para trás e perceber que tem pouco para contar porque não foi capaz de construir 
caminhos novos. 
 

     Olhemos para São Paulo. Ele foi um caminhante infatigável. Em todos os sentidos. Por 
isso, não teve medo do futuro: “Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei 
a fé” (2 Tim 4,7). Quantos de nós estão prontos para dizer o mesmo? Quantos de nós estão 
em condições para olhar para trás e vislumbrar uma vida plena de significado e de luta contra 
o marasmo cíclico? Talvez mais do que pensamos. Se assim for temos graças a dar a Deus! 
 

     Da nossa parte, gostamos mais da lógica da espiral. Numa espiral não estamos sempre 
no mesmo sítio. A lógica é ascendente. Obedecemos a ciclos, mas eles cumprem sempre 
novas trajectórias e levam-nos a caminhos novos. 
 

     É esta que deve ser a lógica do cristão. É este o exemplo de São Paulo. É este o formato 
que nos é proposto nas ENS: começar cada ano, se calhar para fazer coisas à primeira vista 
semelhantes, mas sempre com o sentimento interior da novidade. 
 

     Sobre o programa do Sector para este ano, quisemos, nessa lógica, introduzir algo de 
novo. Ou melhor, recuperar algo que já se fez em Torres Vedras durante vários anos e 
deixou de se fazer. Vamos voltar a celebrar os primeiros sábados. Como Equipas de Nossa 
Senhora, o apelo à devoção reparadora dos primeiros sábados, feita por Nossa Senhora em 
Fátima, e, posteriormente, a Lúcia em Pontevedra, é algo que nos toca particularmente. A 
ideia é juntarmo-nos em cada um dos cinco primeiros sábados de 2009 (de Janeiro a Maio), 
rezarmos o terço e celebramos a Eucaristia. Será uma oportunidade ou um pretexto para nos 
encontrarmos, para rezarmos em conjunto e para divulgarmos a outros casais as riquezas do 
movimento, já que esses cinco momentos decorrerão em paróquias diferentes e integrarão 
as respectivas celebrações paroquiais. 
 

     É este o desafio que queremos lançar este ano a todos os membros das Equipas do 
nosso Sector. Tal como São Paulo, queremos fazer caminho e testemunhar a fé a outras 
comunidades. Para isso, contamos convosco!...                                  Fátima e Eduardo Frutuoso (CRS) 

Editorial 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2008-2009: 
 
- 05 de Outubro de 2008 – Início das actividades (Barril) 
 

- 06 e 07 de Dezembro de 2008 – Encontro Nacional de Responsáveis (Fátima) 
 

- 03 de Janeiro de 2009 – Celebração do 1º Sábado 
 

- Entre 12 e 18 de Janeiro de 2009 – Reuniões das equipas de ligação 
 

- 19 de Janeiro de 2009 – Encontro do Sector com os Conselheiros Espirituais 
 

- 30 e 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2009 – Retiro da Região (Hotel Santo Amaro, 
Fátima) 
 

- 07 de Fevereiro de 2009 – Celebração do 1º Sábado 
 

- 14 e 15 de Fevereiro de 2009 – Formação Nacional de Pilotos 
 

- 07 de Março de 2009 – Celebração do 1º Sábado 
 

- 04 de Abril de 2009 – Celebração do 1º Sábado 
 

- 01 a 04 de Maio de 2009 – Encontros de Formação I e II (Fátima) 
 

- 02 de Maio de 2009 – Celebração do 1º Sábado (Noite Mariana) 
 

- 07 de Junho de 2009 – Dia da Região (Caldas da Rainha) 
 

- Entre 22 e 28 de Junho de 2009 – Reuniões das equipas de ligação 
 

 

     CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE SECTOR E LIGAÇÕES: 
 
- Maria de Fátima e Eduardo Jorge Frutuoso (CR Sector) – Torres 12  
     Fazem a ligação às equipas Torres 10, Torres 13 e Carregado 1 
 

- Maria João e Nuno Marcelino Roque Alves – Torres 8  
     Fazem a ligação às equipas Torres 4 e Torres 14 
 

- Augusta Maria e Alfredo Manuel Bento – Mafra 4 
     Fazem a ligação às equipas Torres 9 e Mafra 3 
 

- Ana Isabel e António Conrado – Torres 10  
     Fazem a ligação às equipas Torres 5 e Mafra 1 
 

- Carmen e Humberto Ferreira da Silva – Torres 12  
     Fazem a ligação às equipas Torres 11 e Mafra 4 
 

- Ermelinda Vitória e António Alfredo Gomes – Torres 3 
     Fazem a ligação às equipas Torres 2 e Torres 12 
 

- Paula Maria e Paulo Alexandre Gomes Franco – Carregado 1 
     Fazem a ligação às equipas Torres 3 e Torres 8 
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     De 15 a 28 de Julho esteve em Portugal a Equipa Responsável Internacional (ERI). 
Durante este período tiveram lugar diversas actividades: a reunião da própria ERI (de 16 a 
20 Julho); o Colégio (de 20 a 25 Julho); a reunião de Zona (a 25 e 26 Julho); o encontro com 
os equipistas de Portugal (na tarde de 26 de Julho); e o encontro com a Equipa da Supra-
Região Portugal (manhã de 27 de Julho). 
 

     Tivemos o privilégio, juntamente com mais cerca de 600 equipistas, de participar no 
encontro com a ERI na tarde de 26 de Julho. A sala do Bom Pastor, no Centro Paulo VI, 
estava cheia e o calor era muito, mas ninguém “arredou pé” para ouvir o Casal Responsável 
Internacional, Maria Carla e Carlo, italianos, a projectar este movimento para o futuro. Após 
uma curta mas significativa mensagem, o CR Internacional apresentou os restantes casais 
da ERI (6 casais e o Conselheiro Espiritual). Cada casal da ERI é responsável por uma Zona 
ou Equipa Satélite. 
 

     Seguiu-se a apresentação de cada Zona pelo Casal Responsável respectivo: 
* Zona Eurásia: Casal Jan e Peter Ralton, da Austrália  
* Zona Euráfrica: Casal Francisco e Maruja Nemesio-González, de Espanha 
* Zona Américas: Casal Francisco e Silvia Pontes, do Brasil 
* Zona Centro-Europa: Casal Hervé e Geneviève de Corn, de França 
* Equipas Satélite: Casal Zé e Tó Moura Soares, de Portugal. 

 

     Cada Zona tem a sua especificidade própria, à qual estes responsáveis têm que se 
adaptar para dinamizar o movimento. Entre elas destacam-se: 

* Na Zona Eurásia os problemas de penetração em países em que o cristianismo é 
minoritário; 

* Na Zona Euráfrica, onde se inclui Portugal, uma expansão muito forte, 
especialmente na África Lusófona (Angola, Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde), 

mas também em Portugal, gerando-se a 
necessidade de se reestruturar o movimento com 
a introdução de Províncias; 
           * Na Zona Américas os problemas 
inerentes à América Latina e ao número elevado 
de países que a constituem, bem como as 
distâncias internas da Zona. 

Encontro com a ERI 
 
 

Movimento prepara futuro em Fátima 

Momento do Encontro da ERI com os membros das ENS de 
Portugal (Fátima, 26 de Julho) 
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* Na Zona Centro-Europa os problemas de uma Europa acomodada, mas incluindo 
uma África Francófona também em expansão. 
 

     Nesta orgânica internacional do movimento, 
destacam-se também as Equipas Satélite, que têm 
por missão o aprofundamento de temas de interesse 
para o movimento (Formação, Pedagogia, Casais 
Jovens, Casais Antigos e Pe. Caffarel). 
 

     O Encontro com os equipistas terminou com a 
Eucaristia, presidida pelo Sr. D. Joaquim Mendes e 
concelebrada por diversos Conselheiros Espirituais 
presentes.  
 

     Foi, pois, uma oportunidade para percebermos 
melhor o Movimento e conhecermos as Zonas, as Equipas Satélite e as Equipas das mais 
distintas partes do Mundo, bem como para sentirmos que, com tanta diversidade, todos 
temos lugar neste Movimento de Casais. 
 

     Pernoitámos em Fátima pois no Domingo tínhamos o Encontro da ERI com a Supra-
Região Portugal. Foi agradável, pois a noite estava boa, o que permitiu a participação no 
terço na Capelinha à noite, seguido da procissão de velas. A zona do Santuário junto à 
Capelinha estava cheia. A procissão nocturna é de uma grandiosidade que não nos faz 
indiferentes, no meio daquela mole humana 
vindas dos quatro pontos do mundo.  
 

     No Domingo a Supra-Região Portugal 
apresentou-se à ERI. Os Casais Provinciais e 
Regionais falaram das suas Províncias e 
Regiões, respectivamente. O Casal Supra-
Regional apresentou a nova organização do 
Movimento com as 5 Províncias - Norte, 
Centro, Lisboa (à qual pertencemos), Sul e 
África  –  salientando que não se trata de dividir  
as estruturas existentes mas, pelo contrário, de multiplicar o número de equipas de serviço. 
 

     O Casal Responsável Internacional, na sua intervenção final, enalteceu o trabalho da 
Supra-Região Portugal, pela forma como orientou as diversas fases do processo de 
reestruturação do movimento em Portugal. Agradeceu a forma hospitaleira como a SR 
Portugal recebeu os membros da ERI e do Colégio que durante cerca de 15 dias 
permaneceram em Portugal e a organização de todos os encontros, reuniões e eventos que 
não tiveram qualquer falha. 
 

     Todo este trabalho tem rosto e liderança. O casal Supra-Regional, Ana e Vasco, são, sem 
sombra de dúvida, quem merece todos os elogios que ouvimos nos dois dias que estivemos 
em Fátima.                                                                    Hélia e Rui Rocha Pinto (Casal Regional do Oeste) 

Momento da Missa no Encontro da ERI com os 
membros das ENS de Portugal. 

Reunião da ERI com a Supra-Região de Portugal. 
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Estão prestes a completar 28 anos de caminhada em equipa. Já viveram momentos inesquecíveis 
e outros menos bons que foram ultrapassados por uma indomável vontade de prosseguir. A 
disponibilidade para o serviço, dentro do movimento e fora dele, tem sido uma das imagens de 
marca do grupo, que aqui nos deixa, na primeira pessoa, o seu testemunho sobre o caminho 
percorrido... 

       Foi a partir de um retiro de casais, orientado pelo 
Sr. Padre Serrazina e realizado em Penafirme, na 
Primavera de 1980, que se processou gradualmente a 
formação da equipa. Um dos casais presentes tinha 
acabado de regressar a Torres Vedras, depois de 
uma temporada a viver em Caldas da Rainha, onde 
se integrou numa equipa de casais de Nossa 
Senhora. Trouxe consigo a experiência e a convicção 
de propagar o Movimento à zona de Torres Vedras. 
Por isso não perdeu a oportunidade de lançar a 
semente entre os casais. 
 

 Do retiro surge um grupo de quatro casais, a saber: Teresa e João Bernardes, Noémia e António 
Luís Miranda, Malita e José António e Manuela e Chico Manel. Em Agosto, no baptizado de uma filha de 
um dos casais junta-se-lhes a Elvira e o António Sardinha. Segue-se o convite a um jovem casal da 
equipa inter-paroquial do CPM: a Filomena e o Luís Escola. 
 

 Em Outubro, tem lugar na Paul a reunião de informação sob a orientação dos casais do Sector de 
Caldas: Anita e Pedro Pessoa de Carvalho e Ruth e Jorge Amaral. Caberá a este último a missão de 
pilotar a equipa. Fá-lo-á alegremente e com um espírito de total disponibilidade. Mensalmente, lá vêm de 
Peniche até nossas casas, ajudando-nos a entrar na metodologia do Movimento, a nos relacionarmos uns 
com os outros e a orarmos juntos ao Senhor. Jamais podemos esquecer as características do nosso 
querido e saudoso casal piloto, como a fé e a acção transbordante de Amor, a palavra oportuna, o 
testemunho de intervenção social, a alegria e as risadas da Ruth e a serenidade do Jorge, o acolhimento 
a cada uma das nossas crianças e o nunca esquecido pão-de-ló. A forte amizade levou a que, anos mais 
tarde, viessem a integrar a nossa equipa, quando a sua (Ribamar 1) acabou. Hoje, acreditamos que, no 
Céu, ambos intercedem por todos nós e pelo Movimento que tanto amaram na Terra. 
 

Ao longo da sua existência, a equipa teve dois Conselheiros Espirituais. O primeiro foi o Sr. 
Padre Alexandre, franciscano a viver no Convento do Varatojo. Como nós, era jovem e inexperiente no 
acompanhamento de uma equipa. Fizemos o caminho juntos. Foi preciosa a sua ajuda durante um ano e 
pouco, antes de partir para a Madeira. Fomos quase todos ao seu embarque a Lisboa. Mas o Senhor logo 
nos presenteou com a vinda do Sr. Padre Mota que, também pela primeira vez, contactava com as ENS. 
Inicialmente houve algum choque na adaptação, mas a experiência de pastoral familiar, a abertura e 
dádiva ao Movimento, a catequese actualizada e a exigência foram, entre outros, aspectos fundamentais 
que o novo Conselheiro trouxe à vida da equipa. 

 

No dia 8 de Dezembro de 1987 – Dia da Imaculada Conceição e do Quadragésimo Aniversário 
da Carta – a equipa fez o seu Compromisso, durante a Missa das 12 horas, celebrada na igreja de S. Pedro, 

As Equipas: rostos com história 
 
     EQUIPA TORRES 3: A DINÂMICA DO SERVIÇO 
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Reunião de passagem de testemunho do Conselheiro 
Espiritual, com a presença dos dois sacerdotes (1982). 



em Torres Vedras. Os casais da equipa e o seu 
conselheiro tiveram um papel activo na 
celebração. A certa altura, cada casal expressou a 
razão do seu compromisso. Eis um destes: “A vida 
em equipa deu-nos uma maior conversão e um 
enriquecimento espiritual e humano, vivido na 
nossa relação pessoal, em casal, com Deus e o 
próximo.” 
 

       A Torres 3 tem tido uma vida activa, mas não 
pacífica. Trata-se de uma caminhada cheia de 
pontos altos e entusiasmantes e de outros, não 
menos fortes porque o Senhor estava lá, sujeitos a grandes tempestades. Vamos recordar alguns... 

 

       Dos grandes momentos vividos, destacam-se os convívios entre os casais, onde não faltava a 
criançada, os retiros, as festas familiares (baptizados, 25os aniversários de casamentos, casamentos de 
filhos...) e as actividades do Sector e da Região. A criatividade e a boa disposição da equipa foram 
notórias em muitos destes momentos (lembramos o “Boletim Meteorológico” do apresentador Miranda e 
do mapa, a Ruth). Mas, em primeiro lugar, estiveram sempre as reuniões mensais onde se verificou a 
presença assídua e pontual de todos, o tempo de oração e a sinceridade com que cada um partilhava as 
alegrias e as dificuldades tidas ao longo do mês. Não podemos deixar passar as Formações (I,II,…) e os 
Encontros Nacionais e Internacionais em que alguns de nós participámos. Neste último ponto, merece 
alta pontuação o Sr. Padre Mota, pela sua presença assídua e empenhada. 

 

       Os tempos menos bons foram, sem dúvida, as saídas de alguns casais da equipa. Este processo 
começou logo em 1986, com a saída de um casal que foi viver para o Algarve. Após uma década, na 
transição do milénio, há mais dois casais que saem. Em 2006, sai outro. Foram momentos de tristeza e 
de sofrimento, também de inter-ajuda, de oração, de mais ou menos compreensão, mas sempre de 
respeito pela decisão alheia. 

 

       Achamos que houve também espaço para a não instalação. A acção do Espírito Santo abriu os 
nossos corações para receberem com alegria novos casais. Com estes fomos fazendo novas “pilotagens” 
e rejuvenescimentos. Foram treinos para respostas que cada um, particularmente, em casal ou em 
família, sempre tem de dar, face a novas situações e dificuldades de suas vidas. 

 

       Neste momento somos apenas quatro casais: Noémia e António Luís Miranda, Elvira e António 
Sardinha, Filomena e Luís Escola e Ermelinda e António 
Alfredo. E o nosso querido Conselheiro Espiritual, o Sr. 
Padre Mota. Gostaríamos de ser mais! 
 

     Gostamos muito do Movimento das ENS. Este tem sido 
muito importante na nossa caminhada a dois na presença do 
Senhor. O Sim de Maria faz apelo ao sim de cada um de 
nós! Acreditamos que em todos os casais que estão ou 
estiveram na Torres 3 e nas suas famílias o Movimento 

deixou marcas de espiritualidade e de humanidade. Incentivou-nos ao serviço, na paróquia e fora dela, 
como nas estruturas de serviço do Movimento, pois alguns de nós estiveram, ou estão, nas equipas de 
sector, região ou supra-região e nas pilotagens. 

 

Obrigado, Senhor, pelo Movimento de Casais das Equipas de Nossa Senhora e pela Tua 
presença na vida de cada Equipa! 

 

Equipa Torres 3 
  

Visita surpresa à casa do Casal-Piloto (Peniche) numa noite de 
Carnaval. 

Os casais da Equipa na actualidade. 
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Outubro: 
    
- Dia 1   – Emília Félix e Miguel Ribeiro (TV 14) 
- Dia 13 – Branca e Paulo Vitorino (Carreg. 1) 
 

Setembro: 
    
- Dia 2   – Edite Duarte Filipe (Maf. 3) 
- Dia 3   – António Filipe (Maf. 3) 
              – Gil Lucas (Maf. 1) 
- Dia 4   – Humberto Ferreira da Silva (TV 12) 
- Dia 7   – Rui Rocha Pinto (TV 8) 
- Dia 14 – Lina Maria Reis Ferreira (Carreg. 1) 
              – Paula Maria Gomes (Carreg. 1) 
              – Pe. Aníbal Pinto (TV 2) 
- Dia 20 – Luís Miguel Roque (TV 11) 
- Dia 24 – Celestino Lúcio (TV 15) 
- Dia 27 – Emília Margarida Félix (TV 14) 
- Dia 28 – Maria Celeste Mateus (Leta) (Maf. 3) 
- Dia 30 – Maria de Fátima Santos (TV 4) 
              – Ernesto Avelar (TV 8) 
 

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

ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO 

ANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTO 
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ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO 

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

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


