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Se hoje ouvirdes a voz do Senhor não fecheis os vossos corações
QUANDO PARTICIPAR É MESMO IMPORTANTE!
Dizia o filosofo grego
Epicuro que “as pessoas
felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente
e encaram o futuro sem
medo”.
Uma afirmação que merece a nossa concordância e que nos interpela para o sentido de entrega constante
que nos deve merecer cada dia vivido, porque amanhã o
dia de hoje já é passado, e o mesmo amanhã rapidamente
se tornará presente. Este é o dilema da essência do tempo
que Santo Agostinho de forma notável aborda nas Confissões onde a certa altura se questiona e responde “…se o
presente, para ser tempo, deve unir-se ao passado, como
podemos declarar que existe, se não pode existir senão
deixando de existir? (...) o que nos autoriza a afirmar que o
tempo existe é a sua tendência a deixar de existir”
Perante a irrepetibilidade do tempo e da sua irreversibilidade, que nos impede de voltar atrás para corrigir qualquer
trajetória de que não nos orgulhemos, temos a confiança
de que o nosso futuro depende, em grande medida, da
atenção e da relevância que dermos ao nosso presente. Se
nos devotarmos a vivê-lo com alegria e entusiasmo, ama-

nhã estaremos gratos pelo dia que passou e confiantes
em relação ao dia que se lhe seguirá.
Ao caminharmos para o termo de mais um ano de
atividades nas Equipas impõe-se-nos olhar para o percurso efetuado e fazer um balanço que nos permita,
com honestidade, avaliar o quão gratos estamos ou não
pelo que fizemos, pelas opções que tomamos, pela disponibilidade com que servimos, pelos resultados que
alcançamos. Este exercício de avaliação que somos
convidados a fazer ajuda-nos a renovar ou a recriar o
sentido que queremos dar ao nosso amanhã.
É neste espírito que a Região Porto está a promover a
realização de um inquérito com vista a melhor compreender o caminho que estamos a seguir e discernir perspetivas de evolução, que respondam aos desafios do
nosso tempo, mantendo fidelidade ao carisma fundador. Perspetivas mais mobilizadoras que tornem o caminho suficientemente apelativo para que cada equipista
nele acredite e se disponha a percorrê-lo.
É para este exercício de discernimento que o contributo de cada equipista é fundamental! Por isso pedimos
que não menosprezem a relevância deste apelo respondendo ao inquérito que vai chegar às mãos de cada um
de vós, intencionalmente em papel, para que ninguém
fique excluído.
Contamos convosco!
Tinuxa e Domingos Duarte
Porto 130

NÃO ESQUECER
Missa de Primeiros

Dia Diocesano da Família

Sábados
1 de Junho - 19h00

16 de Junho - 14h00

Igreja Nova de
Aldoar

OVAR, Arena Dolce Vita
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PARA REFLETIR
CUIDAR A RENOVAÇÃO!
Caros amigos,
Por estes dias, os casais das ENS, da Região-Porto, estão a responder a um inquérito,
que visa avaliar a realidade e a dinâmica das ENS, na nossa
Região, no sentido de se encontrar
novas formas de abordagem, de participação, de comunhão e de unidade
no nosso movimento de espiritualidade
matrimonial. Preside ao referido inquérito a seguinte formulação, referida
pela equipa responsável: o
“Movimento das ENS para se manter
tem de evoluir!”. Como sabemos, os
tempos que vivemos são desafiantes e
exigem uma constante e cuidada renovação, pois o movimento deve ser também um instrumento de evangelização
da família, de participação e envolvimento laical na vida e pastoral da Igreja.
O Papa Francisco na “Alegria do
Evangelho”, ao falar da Igreja (sempre
em permanente renovação!) e da necessidade de ela ser evangelizadora,
apresenta cinco verbos que, segundo
ele, deve orientar esse caminho de
renovação e de ação evangelizadora.

Proponho que esses verbos de
ação façam também parte deste
nosso projeto de avaliação e programação, para o crescimento do
movimento, como “lugar” do Espírito de Deus e espaço de serviço ao
amor matrimonial e familiar. Os
tais verbos são: «Primeirear», envolver-se, acompanhar, frutificar e
festejar. (Cf. EG 24)
“Primeirear”! Não podemos desistir da obra que Deus nos confiou nem vamos desistir de ir ao
encontro dos outros, de termos a
iniciativa, de nos adiantarmos no
serviço generoso de dar e de nos
darmos em Cristo. Não vamos desistir de oferecermos a misericórdia!
Envolver! Não vamos acomodarmos ao sofá, mas vamos partilhar
a vida, a fé e tudo aquilo que faz
parte da nossa riqueza humana e
espiritual, da nossa experiência
familiar e social. É necessário envolver-se e empenhar-se!
Acompanhar! Não vamos ser
indiferentes, mas vamos estar
atentos aos outros, e procurar fazer caminho com os outros, pois
precisamos dos outros para cres-

cer e o nosso testemunho de fé, de
esperança e de caridade, pode ajudar a muitos outros a não ficarem
caídos, mas a levantar-se e voltar a
caminhar.
Frutificar! É um incentivo à partilha
de talentos, qualidades, sonhos, forças e esforços. Vamos gerar vida à
nossa volta, vamos continuar a semear gestos e palavras de amizade,
de bondade e de paz, tornando o
Evangelho vivo e vivido, onde o Senhor nos coloca.
Festejar! Vamos congregar-nos e
aproveitar todos os momentos para
estarmos juntos e vivermos a alegria
de sermos de Deus, de sermos casais cristãos, de celebrarmos a beleza da fé e do amor, que se constrói e
se fortalece cada dia, na oração pessoal e familiar, na “liturgia” doméstica e na celebração dos sacramentos,
tão necessários para vivermos na
fidelidade à nossa vocação e missão!
Que neste caminho de busca constante da vontade de Deus, não nos
falte a presença e a proteção de Nossa Senhora!
Pe. Nélio Gouveia

EJNS -EQUIPAS JOV ENS NOSSA SENHORA
A IGREJA ENSINA A SER JOVEM
“Cuidar dos jovens não
é uma tarefa facultativa
da Igreja. A Igreja tem
todo um mundo para
nos oferecer, a nós jovens. A nós, que não só
estamos a passar por
uma fase de transição entre os primeiros passos na ado-

lescência rumo à autonomia e à responsabilidade da vida
adulta, como também é o momento em que damos um
salto no envolvimento pessoal nas relações, compromissos da nossa vida e na nossa interioridade. Este caminho,
que se articula em pequenas escolhas do dia-a-dia e decisões de maior importância, permite que cada pessoa descubra a singularidade e a originalidade da própria vocação”.
2

Precisamos de uma Igreja que seja Mãe. São tantas as
formas que a Igreja tem para nos ensinar a ser jovens.
Por isso, a Igreja “faz-se” com os jovens. Dá-nos a liberdade e o acompanhamento que precisamos para sermos
melhores. A Igreja educa-nos, edifica-nos, fortalece-nos e
consola-nos, por isso, é nossa Mãe.
Então nós jovens, o que temos para oferecer à Igreja?
Nós jovens temos dois instrumentos muito úteis à Igreja: a nossa Alegria e a Força. A alegria de vivermos cada
dia, de saborearmos a vida e de nos agarrarmos a projetos em que acreditamos, e conseguirmos mover forças

para os concretizar.
“A Igreja possui o que constitui a força e o encanto dos
jovens: a faculdade de se alegrar com o que começa, de
se dar sem nada exigir, de se renovar e de partir para novas conquistas”.
Maria Azeredo
Responsável do Porto das EJNS

NOTÍCIAS DO MOVIMENTO
IN MEMORIAM - FREI BERNARDO
emocionarmos. Estamos imensamente gratos por ter feito
parte da nossa vida. Por ter sabido escutar-nos, fazer correção fraterna, por nos exigir não adormecermos, por nos
chamar à ação e à interação.
No passado dia 13 de maio seria o dia dos seus anos.
Na Universidade Católica, o Instituto de Bioética organizou uma sessão “In Memoriam”, em que quis juntar diferentes participantes que nos recordaram o Frei Bernardo
enquanto Pastor, Professor e Amigo.
Foi uma sessão carinhosa e plena de testemunhos ricos:
D. Antonio Augusto Azevedo (Bispo de Vila Real!), Isabel
Braga da Cruz (Presidente da Católica, no Porto), Constança Festas e João Paulo Guerra (falaram do Frei Bernardo
enquanto Pastor), Ana Sofia Carvalho, Jorge Cunha e Margarida Vieira (testemunharam o Frei Bernardo - Professor),
Ana Paula Cantante, Artur Santos Silva e Walter Osswald
(interpelaram-nos sobre o Frei Bernardo – Amigo).
Enquanto beneficiados pela Vida do Frei Bernardo revimo
-nos plenamente no que cada um disse e ficámos muito
gratos pela iniciativa.
Pedimos a Deus que nos faça ser dignos de termos usufruído da sua amizade, de nos ter ajudado a ser mais e
melhor Casal. E estamos certos de que continuará a olhar
por nós! Saibamos ser continuadores do seu testemunho
de entrega e dedicação.
Para sempre, querido Frei Bernardo, nosso Frei, BemHaja!

Sobre o querido Frei Bernardo, o Nosso Frei
São muitas as saudades que temos do nosso Frei. Saudades cheias de recordações positivas, enérgicas, exigentes e capazes de nos impulsionar. Na nossa Equipa, no
Setor, na Região Porto, em nossa casa, no nosso Casamento, na nossa Vida.
Não é fácil escrevermos sobre o nosso Frei sem nos

Mari e Luis Melo
Porto 124

3

INQUÉRITO — A IMPORTÂNCIA DE PARTICIPAR
“Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações”

va, não confundir ser fiel com ser fixo!
É diante desta preocupação de discernimento que convidamos cada equipista a partilhar connosco o seu olhar
e o seu entendimento de qual lhe
parece ser o melhor caminho. Um caminho que responda às suas expectativas e que seja apelativo, para que
nele acredite e se disponha a percorrê-lo.
Pedimos que o faça respondendo anonimamente ao
inquérito que já lhe chegou ou em breve lhe vai chegar às
mãos.
Confiantes de que contaremos com a sua ajuda, saudamo-lo com muita amizade e gratidão,

Cara(o) Amiga(o) Equipista,
É com muita alegria que nos dirigimos a si para lhe
pedir um pequeno, mas
muito importante, contributo.
Move-nos hoje, mais do que nunca, a consciência da
verdade das afirmações do Padre Caffarel de que o Movimento das ENS para se manterem de evoluir! De que
devemos ter em conta as necessidades e os valores de
cada período em que nos encontramos.
O nosso Movimento não pode ficar reduzido ao estrito
cumprimento dos
pontos concretos de esforço. Daí a importância de discernirmos perspetivas de evolução, mantendo fidelidade
ao carisma fundador. A importância de, como ele afirma-

A Equipa da Região Porto

MARQUEM NA AGENDA

SANTA SÉ REVELA TEMA DO PRÓXIMO ENCONTRO MUNDIAL DE
FAMÍLIAS

10.ª edição do evento vai decorrer
em Roma entre 23 e 27 de junho de
2021
A iniciativa será subordinada ao
tema ‘O amor familiar: vocação e
caminho de santidade’.
“No quinto aniversário da exortação apostólica ‘A alegria do amor’ e
três anos depois da publicação da
exortação apostólica ‘Alegrai-vos e
exultai’, este encontro quer destacar

a importância do amor familiar como
vocação e caminho de santidade,
para compreender e partilhar o sentido profundo e salvífico das relações
familiares na vida quotidiana”.
O Dicastério do Vaticano dedicado
aos Leigos, Família e Vida sublinha
que “o amor conjugal e familiar manifesta, de facto, o dom precioso da
vida em comum, alimentando a comunhão e prevenindo a cultura do
individualismo, do consumo e do
descarte”.
“A experiência estética do amor
expressa-se num olhar que contempla o outro como um fim em si mesmo, e ao mesmo tempo, reconhece a
outra pessoa na sua sagrada identidade familiar, como marido, mulher,
pai, mãe, filho, filha ou avô e avó”,
refere a mesma fonte, que retoma as
reflexões deixadas pelo Papa Fran4

cisco nas duas referidas exortações.
“Ao dar forma à experiência concreta do amor, o matrimónio e a família manifestam o tesouro que são
todas as relações humanas, na partilha das alegrias e das tristezas, na
vivência do dia-a-dia, orientando as
pessoas para o encontro com Deus”.
Um “caminho” que, “quando é vivido com fidelidade e perseverança,
reforça o amor e promove a vocação
à santidade, que está presente em
cada pessoa e se concretiza nas relações conjugais e familiares”.
“Neste sentido, a vida familiar cristã é vocação e caminho de santidade”, e expressão do “rosto mais belo
da Igreja”, destaca o Dicastério para
os Leigos, Família e Vida na nota
dedicada ao próximo Encontro Mundial de Famílias, em 2021.

18º DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA - 16 DE JUNHO
Como já é tradição, a Diocese do Porto promove na Festividade da Santíssima Trindade a celebração do DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA, na qual são homenageados os casais
que, ao longo deste ano, perfazem 10, 25, 50 e 60 anos
de vida matrimonial e que por isso receberão uma bênção
personalizada do Senhor Bispo.
Programa:
14.00 h - Acolhimento aos jubilados
15.00 h - Acomodação dos participantes e preparação
da Eucaristia
15.30 h - Concelebração Eucarística
As inscrições podem ser efetuadas através do site do
Secretariado: http://pastoralfamiliarporto.pt e enviadas ao
Casal de Ligação da Vigararia através do email: enzaerui@gmail.com.
Local: OVAR, Arena Dolce Vita, Av. Dom Manuel I 2030,
3880-109 OVAR (GPS 40.877548, -8.633298).

A VIDA EM EQUIPA DE CASAIS DE NOSSA SENHORA
Assente na experiência de uma vida
de estudo e de relação com casais e
equipas, este livro do Frei Bernardo
Domingues, o.p. “Vida em Equipa de
Casais de Nossa Senhora”, aponta
caminhos de exigência que podem
conduzir à felicidade e à santidade.
Um livro que recomendamos vivamente a todos os Equipistas.
Para quem não teve ainda oportunidade de adquirir um exemplar poderá fazê-lo bastando para tal proceder
da seguinte forma:
Endereçar o pedido para o casal
Inês e António Aguiar (casal responsável pela distribuição) através do
email:
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antonio.ines.aguiar@gmail.com
1. Indicando as quantidades desejadas;
2. O endereço para onde devem ser
enviados;
3. Um contacto para a eventualidade
de ser necessária alguma clarificação;
4. Efetuar transferência do valor em
causa para a conta das ENS –
Região Porto: PT50 - 0023 - 0000
- 45507496166 – 94
O(s) livro(s) serão enviados para o
endereço indicado. O custo unitário
do livro é de 10€ a que acresce 1,50€
de portes.

INTERCESSORES

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
A Associação dos amigos do Padre Caffarel foi criada para dinamizar o processo de Beatificação do Padre
Caffarel, sendo responsável pela angariação de fundos
para suportar as despesas inerentes à constituição do
respetivo dossier.
Nesse sentido, as ENS Portugal apelam à generosidade de cada um para se tornar membro da Associação.
Inscreva-se AQUI.
Se já é AMIGO, por favor mantenha as quotas em
dia. Se não é, os valores não assustam!:

“Confio-me a estes irmãos que nesta próxima noite vão oferecer-nos uma oração
ininterrupta” Pe. Henry Caffarel. Atrás de
uma janela alguém reza pelos outros. No
mundo inteiro homens e mulheres, unidos
a Cristo, ligam-se noite e dia em Corrente
de Oração. Aceitem o desafio! Os Intercessores comprometem-se a participar ativamente numa corrente contínua de oração.
Inscreva-se em
ens.intercessores@gmail.com.

PAR TIRA M PARA O PA I

Setor G
 Porto 18
Ema Lobo a 10/05/2019
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•

Membro associado – 10€;

•

Casal associado – 15 €;

•

Membro benfeitor – igual ou superior a 25€

BODAS DE OURO DA TERESA E DO ZÉ MANEL MESQUITA RAMOS

24-05-1968 a 24-05-2019
Na recente carta episcopal “A alegria do amor no matrimónio cristão” diz-se sobre o matrimónio:
“O matrimónio é um caminho de beleza e alegria mútua em que cada um deseja e tudo faz para a felicidade do outro.
Começa no namoro em que ambos se vão conhecendo e preparando uma vida na comunhão de amor. Uma vida que se
vai aprofundando e crescendo até ao “livre e recíproco dom de si mesmos, que se manifesta com a ternura do afeto e,
com as obras, penetra toda a sua vida; e aperfeiçoa-se e aumenta pela sua própria generosa atuação”. As diferentes etapas da relação conjugal trazem, juntamente e até com as inevitáveis dificuldades próprias da vida, a alegria de um projeto comum. Este envolve, antes de mais, os próprios cônjuges, que vão desenvolvendo a capacidade de colocar a felicidade do outro acima dos interesses e até das necessidades próprias e descobrindo aí uma alegria nova. Mas a relação
de amor conjugal transborda e abre-se à fecundidade em que os filhos são a expressão mais abundante dessa alegria.
Alegria que se vai transformando numa paz em que a estabilidade e a experiência de vida permitem ir saboreando o surgir de novas gerações”

Uma bela mensagem que bem se aplica ao casal Mesquita Ramos nesta grande efeméride dos seus cinquenta anos.
Um motivo de grande alegria para a família de proximidade, mas certamente também compartilhada pela família mais
alargada que se estende da Equipa Porto 138, a que pertencem, aos muitos amigos das Equipas, e fora delas, que têm
tido o privilégio de com eles conviver.
A Região Porto a quem a Teresa e o Zé Manel serviram como responsáveis de Região entre 2004 e 2008 partilha desta
alegria e agradece o seu exemplo.

Teresa + Zé Manel+ Frei João Leite op +5 filhas
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Porto 138 com Teresa e Zé Manel à direita
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Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa

A ALEGRIA DO AMOR NO MATRIMÓNIO CRISTÃO
A Conferência Episcopal Portuguesa publicou este mês a carta Pastoral intitulada “A alegria do amor no matrimónio cristão”.
Em 46 pontos desenvolve o tema em sintonia com o Papa Francisco, que nos pede “um esforço mais responsável e
generoso, que consiste em apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimónio e a família, de modo que as
pessoas estejam melhor preparadas para responder à graça que Deus lhes oferece”. Afirmando que a família tradicional
está em mudança, diz que “não podemos ignorar o número de famílias que experimentam a rotura, a separação ou o divórcio…”.
Um documento relevante para ser lido e reflectido:
A vossa alegria seja completa (Jo 15,11)

contexto familiar constituído por um pai e uma mãe, com
relação mais ou menos próxima com outros parentes, nomeadamente os avós. Mais ainda, a grande maioria dos
jovens, quando pensa no futuro, revê-se neste modelo de
família e deseja constituir uma relação estável que permita
sonhar e projetar uma vida familiar saudável, harmoniosa
e pacífica de modo permanente. Por isso, “devemos dar
graças pela maioria das pessoas valorizar as relações familiares que querem permanecer no tempo e garantem o
respeito pelo outro” (AL 38).

1. A alegria de que Jesus nos fala é completa, na medida
em que deriva do amor entre Ele e o Pai, o amor que teve a
sua expressão máxima, entre nós, na oferta da vida pela
sua morte e ressurreição. É essa alegria que Ele oferece
também ao casal cristão que se une para sempre pelo sacramento do matrimónio: uma alegria que se estende a
toda a família que assim começa a formar-se e, por ela, a
toda a Igreja e sociedade humana. Dela nos ocuparemos
nas páginas que se seguem. Concentrar-nos-emos, para
isso, na essência do matrimónio cristão. E só a partir dele
abordaremos a necessidade da sua preparação e do acompanhamento nos primeiros anos de vida conjugal.
Estamos, assim, em sintonia com o Papa Francisco, que
nos pede “um esforço mais responsável e generoso, que
consiste em apresentar as razões e os motivos para se
optar pelo matrimónio e a família, de modo que as pessoas
estejam melhor preparadas para responder à graça que
Deus lhes oferece” (AL 35). Um pedido fundamentado na
situação por que está a passar a instituição familiar.

3. Por outro lado, não podemos ignorar o crescente número de famílias que experimentam a rotura, a separação
ou o divórcio. O fracasso de um sonho de vida provoca inevitavelmente frustração e sofrimento, que atingem sobretudo os filhos, especialmente se são menores de idade. Inúmeros fatores concorrem para o fracasso de tantas famílias, como o desemprego, a emigração, os horários desencontrados de trabalho, a violência doméstica, a dependência viciante de um ou mais elementos do seio familiar ou,
simplesmente, a desilusão, a desistência e o abandono de
um dos cônjuges.
4. Por tudo isso, diante de uma realidade que se descobre assim tão frágil, alguns casais preferem não arriscar na
celebração do matrimónio ou na constituição de uma família. Optam simplesmente por “viver juntos” ou em união de
facto, convivências à experiência ou relações que não exijam um compromisso radical. A ideia do “para sempre”
atemoriza e a perspetiva de “institucionalizar o amor” afigura-se desnecessária ou mesmo hostil. Vão ainda surgindo e proliferando “novas formas de família” nas suas várias versões de comunidades de vida não conjugal, famílias
monoparentais, famílias reconstituídas, comunidades de
vida homossexuais ou existências individuais com relações
pontuais.

A família numa sociedade em mudança
2. Os dados objetivos acerca do casamento e da família
revelam-se aparentemente contraditórios a vários níveis.
Por um lado, o mais comum entre nós é ainda que as crianças nasçam, cresçam e sejam educadas no seio de um
9

5. O mundo atual carateriza-se ainda por uma população
em constante movimento. Muitos milhões de pessoas encontram-se em situação precária a vários níveis. Tantos
são os migrantes, os deslocados, os desterrados e os que
vivem em condições abaixo do limiar de pobreza e de dignidade humana aceitáveis. Tantos são os que procuram melhores condições de vida, os desempregados ou com empregos precários. É cada vez mais frequente que o pai ou a
mãe de família se vejam obrigados a longos períodos de
ausência por razões profissionais num mundo cada vez
mais global, em que a família é apenas mais uma peça no
xadrez das políticas económicas. Política, economia e vida
social criam uma cultura que influencia fortemente o nível
e o tipo de convivência familiar. Também estes fatores criam um novo tipo de mentalidade acerca do modelo de família a constituir.

6. Diante de tantas adversidades, inúmeras famílias continuam, embora com dificuldades, a viver e a testemunhar
a beleza e a alegria, da fé e da proposta cristã sobre o matrimónio e a família. Por isso, “com íntima alegria e profunda consolação, a Igreja olha para as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agradecendolhes pelo testemunho que dão e encorajando-as” (AL 86),
nomeadamente para que outros reconheçam a incontestável importância e o imperdível valor do matrimónio como
sacramento.
…
<link para aceder ao documento completo>
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A EQUI PA DA REGIÃO P ORTO

Matosinhos

Setor C

Setor A

Lúcia
Jorge Antunes

Inês
António Aguiar

Isabel
Sebastião Menezes

antonio.ines.aguiar@gmail.com
lucia.fatima.antunes@gmail.com
jorgeantunes52@gmail.com
Matosinhos 2, Matosinhos 4, Matosinhos 5,
Matosinhos 6, Matosinhos 7, Senhora da Hora 1,
Senhora da Hora 2

Porto 1
Porto 11
Porto 83
Porto 100

Conselheiro Espiritual

isabelmorujao@mail.telepac.pt
nbeires@gmail.com
Porto 16
Porto 125
Porto 18

Pe. Nélio Gouveia
gouveiascj@gmail.com

Manuela
Daniel Pinto da
Silva

Porto 62
Porto 102
Porto 113
Porto 120

Setor H

Graça
Alexandre Rodrigues

Porto 59
Porto 63
Porto 97
Porto 99
Porto 119
Porto 133

Porto 138
Porto 142
Porto 149
Porto 160
Porto 164

Isabel
António Ribeiro
isabelmrib@sapo.pt
afcribeiro@sapo.pt

danielhps@outlook.com
mariamanuelapintodasilva@
gmail.com
Porto 4
Porto 12
Porto 28
Porto 56

Porto 124
Porto 126
Porto 132
Porto 140
Porto 155
Porto 157
Porto 162

Porto 5
Porto 33
Porto 42
Porto 47
Porto 73
Porto 89

alex.rodrigues@iol.pt
graca.moreirarodrigues@gmail.com

Porto 141
Porto 151
Porto 163
Porto 168

Porto 35
Porto 74
Porto 121
Porto 136

beutiao@gmail.com

Porto 135
Porto 144
Porto 147
Porto 165
Porto 169

Tinuxa e Domingos Duarte
dduarte.mail@gmail.com
tinuxa@do-art.net

RR
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Porto 6
Porto 22
Porto 68
Porto 70

Porto 88
Porto 108
Porto 117
Porto 127
Porto 131

Setor I

Porto 148
Porto 153
Porto 154
Porto 158
Porto 167

Setor F

Setor G

Isabel
Nuno Beires

Porto 130
Porto 137
Porto 145
Porto 146
Porto 150
Porto 161
Porto 166

