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     O Setor de Torres Vedras vai iniciar o ano pastoral de 2011-2012 no dia 2 de outubro, no 
Barril, com a apresentação do programa e a tradicional cerimónia de passagem de 
testemunho dos antigos para os novos responsáveis de equipa. Este ano, a novidade será a 
transmissão do testemunho do Pe. Aníbal Mota, que acompanhou o Setor de Torres desde a 
sua criação, para o Pe. João Alberto Vergamota, que será o conselheiro espiritual do 
movimento na nossa área nos próximos tempos. 

 

 
 

 
      

    A Festa das famílias, integrada nas comemorações do 
Jubileu Sacerdotal do Sr. Cardeal Patriarca, D. José 
Policarpo, vai realizar-se já no dia 9 de outubro, na Escola 
Salesiana do Estoril. O programa terá início por volta das 
10h00, com a Oração da Manhã, e terminará com a 
Eucaristia, pelas 16h00. Pelo meio haverá três fóruns à 
escolha dos participantes, sempre com o tema da família 

no centro do debate, testemunhos e tempo de convívio e festa. 
     O Setor da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa tem vindo a apelar a todos os 
cristãos da Diocese de Lisboa e aos movimentos de família para estarem presentes em 
força. Será uma forma de homenagear o Senhor Patriarca, assinalando a sua dedicação à 
causa da família. 
     O custo da refeição, que pode ser fornecida pela escola, será de 7 Euros por pessoa. 
Mas, quem quiser, pode levar o seu almoço. As crianças e jovens até aos 17 anos terão 
atividades lúdicas e desportivas acompanhadas enquanto decorrem os fóruns. As 
inscrições (com ou sem almoço) terão que ser feitas até ao dia 5 de Outubro. Há paróquias 
que estão a recolher inscrições e a organizar autocarros. Mas, para quem precisar, 
poderemos fornecer a ficha de inscrição e até enviá-la para o Patriarcado. 
 

 

ENS INICIAM NOVO ANO PASTORAL A 2 DE OUTUBRO 

 

JUBILEU SACERDOTAL DO SENHOR CARDEAL PATRIARCA 
 

FESTA DAS FAMÍLIAS É JÁ NO DIA 9 DE OUTUBRO 



 
 
 

  Nas mãos de Maria… 
 
 

 

Queridos amigos 
 

Damos graças a Deus por este último ano. Foi para nós um ano de 

desafios e exigências, mas também rico de experiências e muitas 

alegrias. Hoje sabemos que recebemos mais do que demos ao 

movimento e ao setor. Por tudo isso, queremos agradecer a toda a 

equipa de setor, que tem sido incansável e sempre prestável para 

connosco, também ao casal regional Fátima e Eduardo, por toda a 

ajuda e apoio dado, e ao nosso assistente, Pe. Mota, que, apesar 

de atravessar uma fase menos fácil, nunca deixou de estar 

disponível. A todos o nosso muito obrigado. 
 

Voltemo-nos agora para o novo Ano Pastoral que começa. Será, 

com certeza, mais um ano onde cada um de nós poderá 

intensificar a sua vida de oração e de fé individual, mas sobretudo 

em casal, onde poderemos revigorar as fraquezas e fragilidades 

um do outro. 
 

Há um ano atrás, partilhámos convosco o facto de ter sido aos pés 

de Maria que nos tinha sido lançado este desafio. Pois é a Seus pés 

que encontramos todos os dias a força de avançar, e é nesta 

esperança e fé que Lhe confiamos mais este ano. Que Maria nossa 

Mãe nos ajude e acompanhe! 
 

Um abraço em Maria, 

Ermelinda e António Gomes 

 

A palavra do casal responsável de Setor...
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PROGRAMA DAS ATIVIDADES PARA 2011PROGRAMA DAS ATIVIDADES PARA 2011PROGRAMA DAS ATIVIDADES PARA 2011PROGRAMA DAS ATIVIDADES PARA 2011----2012201220122012    
 

- 02 de outubro de 2011 – Início das atividades (Barril) 
- 05 de novembro de 2011 –  Terço de Brasília (em Loures): 11h00-13h15 
- 26 de novembro de 2011 – Encontro entre os setores de Caldas da Rainha e  
                                                          Torres Vedras (em Caldas) 
- 07 de janeiro de 2012 – Celebração do 1º Sábado (local a indicar) 
- 16 de janeiro de 2012 – Jantar com os conselheiros espirituais (“Moinho do Paúl”) 
- Entre 10 e 24 de janeiro de 2012 – Reuniões das equipas de ligação 
- 27, 28 e 29 de janeiro de 2012 – Retiro da Região (Hotel Santo Amaro, Fátima) 
- 04 de fevereiro de 2012 – Celebração do 1º Sábado (local a indicar) 
- 11 e 12 de fevereiro de 2012 – Encontro de Equipas em Caminhada (5 a 7 anos  
                                                                 de equipa) 
- Ainda sem data confirmada – Encontro de Equipas em Comunhão (10 a 12  
                                                              anos de equipa) 
- 03 de março de 2012 – Celebração do 1º Sábado (local a indicar) 
- 07 de abril de 2012 – Celebração do 1º Sábado (local a indicar) 
- 05 de maio de 2012 – Celebração do 1º Sábado: Noite Mariana (local a indicar) 
- 26 de maio de 2012 – Terço de Brasília (em Torres Vedras – Igreja da Graça):  
                                               16h00-18h00 
- 03 de junho de 2012 – Dia do Setor 
- Entre 13 e 26 de junho de 2012 – Reuniões das equipas de ligação 

 

 

 

QUOTIZAÇÕES – Expressão de partilha e condição de sobrevivência 
 
     As quotizações são, em primeiro lugar, a expressão visível mais comum da partilha no 
movimento. Mas não só. Como é óbvio, delas depende boa parte da dinâmica dos 
programas anuais das Equipas de Nossa Senhora. 
     Neste sentido, seria vantajoso que as equipas pudessem recolher as suas quotizações 
anuais, na medida do possível, até à reunião de maio (inclusive), a fim de facilitar o 
planeamento das atividades da Supra-Região, que é elaborado até ao mês de junho de 
cada ano para análise e aprovação do Colégio da Supra-Região, que ocorre geralmente 
no final desse mesmo mês. Com isso, evita-se planear “no escuro”, sem se ter a noção 
exata das disponibilidades orçamentais.  
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          As celebrações dos 
Primeiros Sábados entraram 
já na rotina do movimento na 
área do nosso Setor. Trata-se 
de uma devoção muito 
querida para as Equipas de 
Nossa Senhora, que o Setor 
de Torres recuperou em 
2008-2009, após vários anos 
de interregno. Apresentando-
se como um tempo 
privilegiado de oração e 
encontro para os casais das 
Equipas, os Primeiros Sábados proporcionam também um contacto 
próximo com diferentes comunidades paroquiais, valorizando o sentido 
eclesial do movimento.  
 

          Neste ano de 2011, por contingências do calendário, o primeiro 
sábado de janeiro foi celebrado no dia 8, para não coincidir com as rotinas 
familiares e festivas do Ano Novo, tendo decorrido nos Casalinhos de 

Alfaiata. Os restantes 
realizaram-se no Carregado 
(dia 5 de fevereiro), na 
Encarnação (dia 5 de março) e 
em Runa (dia 2 de abril). Em 
todos eles registaram-se bons 
níveis de participação dos 
equipistas, o que confirma a 
ideia de que os Primeiros 
Sábados conquistaram já o seu 
espaço na dinâmica das ENS 
em Torres Vedras. 

SETOR DE TORRES CONSOLIDA A APOSTA 

NOS PRIMEIROS SÁBADOS 

Primeiro Sábado na Encarnação (5 de março). 

Primeiro Sábado nos Casalinhos de Alfaiata (8 de janeiro). 
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          O primeiro sábado de 
maio, que costuma ser celebrado 
de forma especial, como Noite 
Mariana, foi este ano vivido de 
forma diferente, em virtude da 
preparação que está a ser feita ao 
nível do movimento para o 
Encontro Internacional de 
Brasília, que decorrerá de 21 a 
26 de julho de 2012 na capital 
brasileira. No dia 7 de maio, 

todos os casais das Equipas 
de Nossa Senhora da área 
da Província Lisboa foram 
convidados para um tempo 
de oração em conjunto no 
Mosteiro dos Jerónimos, 
tendo os Setores de Torres 
Vedras e de Caldas da 
Rainha, conjuntamente, 
reservado um autocarro 
para o efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Primeiro Sábado no Carregado (5 de fevereiro). 

   No autocarro que nos levou aos Jerónimos (7 de maio). 

Terço e Missa no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa (7 de maio). 5 



 

Retiro da Região leva a Fátima  
uma centena de equipistas  

 

 
          Subordinado ao 
tema “Renova o dom que 
recebeste”, decorreu em 
Fátima, no Hotel-
Residencial Santo 
Amaro, como já vem 
sendo hábito, o Retiro da 
Região Oeste, que este 
ano contou com a 
participação de uma 
centena de membros das 
Equipas de Nossa 
Senhora dos setores de 
Torres Vedras e Caldas 

da Rainha. Mais exatamente, foram 102 as pessoas que usufruíram da sabedoria e 
da capacidade de 
partilha do Cónego 
Francisco Tito 
Espinheira, a quem 
coube a orientação do 
retiro. 
 
          O início deste 
tempo de paragem, 
que constitui um dos 
pontos concretos de 
esforço do movimento, 
teve lugar na sexta-
feira, dia 11, com o 

RETIRO DA REGIÃO OESTE 
Fátima – 11, 12 e 13 de fevereiro de 2011 
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jantar e a apresentação/introdução ao tema por parte do orador. O sábado e o 
domingo foram 
preenchidos com 
atividades 
diversificadas, desde 
palestras/meditações 
a propósito do tema, 
momentos de 
oração, celebrações 
da Eucaristia, 
equipas mistas, 
realização do dever-
de-se-sentar e a 
participação no terço, 
na Capelinha das 
Aparições, e na 
procissão de velas, no sábado à noite. 

       Como já é habitual, os três dias 
decorreram num clima de boa animação 
e amizade. A avaliação que foi feita, por 
escrito e de forma anónima, como 
sempre acontece, confirma um grau 
muito elevado de satisfação dos 
participantes e a promessa de grande 
adesão para o retiro de 2012, que está 
já a ser preparado pela Equipa da 
Região. 
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                                           TORRES 12 REALIZA VIA-SACRA NO  
                                   COLÉGIO DAS DOROTEIAS, EM SINTRA 

 

          No domingo, dia 10 de abril, a equipa Torres 12 reuniu-se na sua reunião 
mensal. Como tem acontecido de há dois anos para cá, esta reunião, que calha 
no tempo da Quaresma, é diferente das outras. Juntamo-nos à comunidade na 
Eucaristia dominical celebrada pelo nosso orientador espiritual, Pe. António 
Ramires, e fazemos a nossa refeição em piquenique seguida da Via-Sacra. 
          Este ano voltámos a poder dispor do espaço muito aprazível do Convento 
das Irmãs Doroteias no Linhó-Sintra. Após a Eucaristia, celebrada na igreja do 
convento, fomos para a zona do 
parque, onde há muitas árvores que 
nos dão sombra e abrigo, bem como 
mesas e bancos onde podemos 
saborear a nossa refeição em convívio, 
e acima de tudo, onde pudemos ser 
acompanhados por uma imagem de 
Nossa Senhora da Conceição, 
lembrando-nos que ela está sempre 
presente. 
          O dia estava ensolarado, embora 
com algum vento. O Pe. António abriu 
as ‘hostilidades’ do piquenique com uma oração, sob o olhar atento da imagem 
de Nossa Senhora da Conceição. De seguida fizemos o nosso momento de 
partilha durante o almoço, falando das nossas vidas, da sociedade, dos filhos, 
das escolhas, enfim, de tudo o que nos faz levantar da cama todos os dias e 

agradecer a Deus por nos dar mais um dia para 
podermos celebrar o Seu nome.  
         Depois do café e das brincadeiras dos 
miúdos, foi tempo de fazer a Via-Sacra. Esta é 
realizada no meio do arvoredo, por caminhos 
sinuosos, não muito direitos, lembrando-nos os 
passos e as dificuldades de Jesus aquando da sua 
Paixão. Estes caminhos, ora a subir, ora a descer, 
com buracos, com raízes das árvores a atravessar 
o carreiro acabam por representar também as 
dificuldades que vamos encontrando na nossa 
vida, no nosso caminho, e que temos que 

Espaço de partilha das EquipasEspaço de partilha das EquipasEspaço de partilha das EquipasEspaço de partilha das Equipas    
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ultrapassar tendo sempre por objetivo chegar à presença do Senhor. Para 
fazer essa caminhada de vida, contamos com a ajuda importante de Maria, 
nossa Mãe, que seguiu o seu Filho até à cruz, 
suportando as dores humanas de mãe, mas com 
uma fé inabalável na justiça de Deus. Assim, 
temos nós de olhar para Maria e acreditar que, 
apesar de todas as vicissitudes que possamos 
encontrar no nosso caminho, há no final uma 
alegria imensa à nossa espera: a comunhão com 
Cristo Ressuscitado. 
          E assim lá seguiu a Via-Sacra, sempre 
acompanhada pela música das violas da Laura, do 
Daniel e do Eduardo e pelas vozes de todos. 
          O guião utilizado foi o disponibilizado pela 
Supra-Região de Portugal, respondendo ao 
objetivo de que todas as equipas celebrassem a Via-Sacra no mês de abril e 
antes da Páscoa, sendo uma das etapas do caminho de preparação para o 
Encontro Internacional das ENS em Brasília 2012. Seguindo este guião, 
tínhamos a certeza de que naquele dia estávamos em comunhão com muitas 
outras equipas, que realizavam, por essa altura, aquela mesma celebração, 
orando e meditando em todas as 15 estações, desde a condenação de Jesus até 
à Ressurreição final. 
          Depois da Via-Sacra houve outro momento de convívio à volta da mesa 
(como não podia deixar de ser ☺☺☺☺), enquanto as nossas crianças se divertiam a 
brincar pelos caminhos da floresta, quem sabe já preparando-se para 

ultrapassar com confiança em Deus as 
dificuldades que irão encontrar no seu 
caminho. Não podemos deixar de salientar 
que os nossos filhos (com idades que vão 
desde os 2 aos 23 anos) são uma presença 
contínua nas reuniões e em todas as 
atividades em que participamos. É através 
do nosso exemplo (bom ou mau) que elas 
vão aprendendo, mais ainda do que 
através das palavras que lhes vamos 
dirigindo. É assim que elas vão recebendo 

Cristo e percebendo que a Paixão é um caminho para a Ressurreição. 
          E assim passou mais uma reunião da nossa equipa, em convívio salutar, 
celebrando a vida e a Ressurreição de Cristo. 
 

          Carla, Paulo, Hugo, Francisco e Jaime Morais – Torres 12 
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          Marcando o final de mais um ano pastoral, realizou-se, no passado 

dia 5 de junho, mais um dia da Região, o segundo desde a reestruturação 

do movimento, que implicou 

a separação do Oeste e do 

Ribatejo em duas regiões 

distintas, por pertencerem a 

dioceses diferentes. O 

Externato de Penafirme foi o 

local escolhido pelo Setor de 

Torres Vedras, a quem coube 

a organização logística do 

encontro, em conjunto com a 

equipa da Região, para 

PENAFIRME FOI PALCO DO  
DIA DA REGIÃO OESTE 2011 
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receber os participantes neste dia que marcou o encerramento de mais um 

ano pastoral. 

          Cerca de 230 pessoas, 

entre equipistas e seus 

familiares e amigos, 

estiveram presentes nesta 

atividade. O dia começou 

com a oração da manhã, a 

que se seguiu uma sessão 

de testemunhos com a 

presença do casal 

responsável pela Supra-

Região Portugal, Isabel e 

Paulo Amaral, e do casal 

provincial de Lisboa, Teresa e Rui Barreira, que nos deram a alegria de 

poderem estar connosco nesse 

dia. 

          Após o almoço, que 

decorreu num ambiente 

descontraído e de grande 

animação, como já é habitual, teve 

lugar a festa/convívio, tendo cada 

equipa demonstrado os seus dotes 

artísticos com apresentações musicais, 

canções, peças de teatro, leitura de 

poemas e danças, sucedendo-se várias 

surpresas e muitas gargalhadas. 

          O dia já ia longo quando todos se 

juntaram na igreja do Seminário de 
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Penafirme para participar na Eucaristia, celebrada pelo conselheiro 

espiritual da Região, padre Pedro Jorge Silva, natural de Torres Vedras e 

atual pároco de Peniche. 

          A todos os participantes no encontro 

foi oferecida uma pequena escultura de 

Nossa Senhora, criada propositadamente e 

de forma generosa para o Dia da Região pelo artista Carlos Oliveira, de 

Caldas da Rainha, que entrou recentemente para o movimento. 
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          De acordo com uma prática já há muito estabelecida, a equipa de 
Setor de Torres Vedras reuniu, no dia 17 de janeiro de 2011, com os 
conselheiros espirituais 
das equipas que 
pertencem à sua área 
geográfica. 
 

          Como sempre 
acontece, tratou-se de 
um jantar-convívio, que 
decorreu no restaurante 
“Moinho do Paúl”, e onde 
foi possível fazer um 
balanço do trabalho 
realizado e perspetivar em conjunto os desafios futuros. 
 

          Conscientes do trabalho que há a fazer, os sacerdotes presentes 
mostraram-se disponíveis para continuar a apoiar as suas equipas na 
caminhada espiritual que lhes é proposta pelo movimento, na certeza 
de que a presença de Deus na vida de cada casal é sempre um 
bálsamo para as dificuldades do percurso. 

 

EQUIPA DE SETOR REÚNE COM EQUIPA DE SETOR REÚNE COM EQUIPA DE SETOR REÚNE COM EQUIPA DE SETOR REÚNE COM     
OS CONSELHEIROS ESPIRITUAISOS CONSELHEIROS ESPIRITUAISOS CONSELHEIROS ESPIRITUAISOS CONSELHEIROS ESPIRITUAIS    
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     O Encontro Internacional de Brasília, o primeiro realizado pelas ENS fora da Europa, 
está agendado para o próximo verão. De 21 a 26 de julho de 2012, milhares de equipistas 
de todo o mundo concentrar-se-ão na capital brasileira, para sentir e expressar a dimensão 
internacional do movimento, sob a organização generosa e entusiástica dos brasileiros. Vão 
ser, certamente, dias muito intensos, vividos naquele que é, atualmente, o país com maior 
número de equipas no mundo. 
     De Portugal estão inscritas 340 pessoas, entre casais, viúvos(as) e conselheiros 
espirituais, o que coloca o nosso país no primeiro lugar em termos do número de inscrições 
ao nível da Europa. Mas, quem desejar participar, e por algum motivo não demonstrou esse 
interesse até ao mês de 
julho, ainda poderá fazê-
lo. Foi aberta uma 
segunda fase de 
inscrições, que decorrerá 
até ao dia 20 de 
outubro. 
     Lembramos que 
tema do encontro será 
“Ousar o Evangelho”, e 
que os custos (sem as 
viagens aéreas) são de 
465 Euros por pessoa, valor que cobre as despesas de refeições, alojamento, documentação, 
organização e transportes de e para o aeroporto e entre os hotéis e o local do encontro. As 
viagens aéreas rondam os 700 a 900 Euros por pessoa, dependendo dos locais de partida e 
chegada. O secretariado tem também à disposição programas complementares para quem 
desejar permanecer mais algum tempo no Brasil. 

 

XI ENCONTRO INTERNACIONAL DAS ENS XI ENCONTRO INTERNACIONAL DAS ENS XI ENCONTRO INTERNACIONAL DAS ENS XI ENCONTRO INTERNACIONAL DAS ENS ----    
BRASÍLIA 2012BRASÍLIA 2012BRASÍLIA 2012BRASÍLIA 2012    

 

Prazo de inscrição termina a 20 dePrazo de inscrição termina a 20 dePrazo de inscrição termina a 20 dePrazo de inscrição termina a 20 de    outubrooutubrooutubrooutubro    
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                                            “Senhor, não têm vinho”... 
 
 
 
 
 

          O estado a que chegou a nossa economia e as exigências que, por esse motivo, 
começaram a ser implementadas estão a deixar muitas famílias no limiar da pobreza. A 
situação é conhecida de todos nós, ainda que a perceção da dimensão do fenómeno 
varie consoante a capacidade e a sensibilidade do olhar de cada um. 
 

          A mendicidade está visivelmente a aumentar e as portas das nossas igrejas vão-se 
enchendo de gente que disputa eventuais esmolas dos que entram e saem. Às vezes, a 
impetuosidade de alguns pedintes acaba por nos tornar mais insensíveis à pobreza, mas 
não deixa de ser verdade que temos muita dificuldade em avaliar o grau de necessidade 
de cada um daqueles que nos abordam e qual o real destino das esmolas. Daí a 
importância das instituições que trabalham nesta área, nomeadamente dos centros 
sociais paroquiais, que, potencialmente, conhecem melhor as pessoas com 
necessidades de apoio e as situações pessoais e familiares que atravessam. 
 

          Mas, para além destes episódios de pobreza à vista de todos, estão a aumentar os 
casos de famílias com grandes dificuldades para pagar as contas ao fim do mês, e que já 
começaram a cortar na comida para poder enfrentar as dívidas ou para que os filhos 
tenham o que precisam a fim de, na escola, não se sentirem diminuídos perante os 
colegas. Situações como esta estão a acontecer por todo o lado, nas nossas ruas, na 
comunidade paroquial a que pertencemos, talvez mesmo na nossa equipa, sem que nós 
o saibamos. Assumir o drama económico da sua família é, para muitos, uma dor enorme, 
que os impede de procurar ajuda, levando-os ao desespero, vivido predominantemente 
na solidão. 
 

          Como cristãos e membros das ENS, movimento que nos propõe um modelo de 
vida onde a partilha é um elemento importante, não podemos ficar descansados só 
porque “ninguém disse nada”. Há sinais que podem ser demonstrativos dos problemas e 
que devem funcionar nas nossas mentes como alarme para atuarmos, sem pôr em causa 
a dignidade dos amigos que possam passar por momentos menos bons. O talento em 
perceber as coisas, conjuntamente com a amizade e o espírito de partilha, podem salvar 
vidas e, porque não dizê-lo, tornar-nos até mais felizes por percebermos em nós uma 
dimensão fraternal que nem sempre praticamos. Está na altura, por isso, de seguirmos 
ainda mais o exemplo daquela que nos inspira, quando, nas bodas de Caná, soube 
entender aquilo que não foi visível para todos e que a levou à ação: “Senhor, não têm 
vinho”… 
 
                 Fátima e Eduardo Frutuoso 
 

Editorial 
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TERÇOS DE BRASÍLIA – UNIR PELA ORAÇÃO 
 

     A participação no Encontro Internacional de Brasília será certamente, 

um momento marcante para todos aqueles que tiverem a possibilidade de 

se deslocar ao Brasil em julho de 2012. Sabemos, no entanto, que muitos 

não poderão fazê-lo, e é importante que a noção da internacionalidade das 

Equipas de Nossa Senhora não fique esquecida por essa razão. 

     Neste sentido, a Supra-Região Portugal propôs, a todos os equipistas, a 

realização de um conjunto de atividades 

a nível nacional que pudesse congregar 

todo o movimento nesta caminhada 

espiritual para Brasília, que todos podem 

fazer, mesmo que, fisicamente, não se 

desloquem ao Brasil. Entre elas, estão os 

terços de Brasília, rezados em província, 

o primeiro dos quais, no que respeita à 

Província de Lisboa, se realizou a 7 de 

maio de 2011, nos Jerónimos, conforme vem noticiado na página 5 deste 

boletim. O segundo será já no dia 5 de novembro, em Loures, e o terceiro 

no Oeste, a 26 de maio de 2012, na Igreja da Graça, em Torres Vedras, do 

qual falaremos em futuras edições do “Pôr-em-comum”. 
 

2º terço de Brasília – Loures, 5 de novembro de 2011 
     O segundo terço realiza-se já no dia 5 de novembro, sábado, em Loures. 

A Região de Loures e Vale do Tejo está a preparar com muito carinho este 

momento, esperando pela visita de todos os equipistas das regiões Oeste, 

Lisboa 1, Lisboa 2, Sintra e Cascais-Oeiras. A concentração será na igreja 

matriz de Loures, a partir das 10h30, seguindo-se o terço, pelas 11h00, e a 

missa. O encontro foi planeado para se realizar durante a manhã, a fim de 

poder terminar com um almoço-convívio, para o qual se solicita a 

colaboração de todos, levando comida para partilhar. 

     A deslocação até Loures poderá ser garantida pelo Setor, através do 

aluguer de um autocarro, como se fez em relação aos Jerónimos, 

dependendo essa situação das inscrições que, entretanto, nos forem 

chegando. 
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