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     Estão abertas as inscrições para mais um retiro da Região Oeste, que terá lugar em 
Fátima, no último fim de semana de janeiro. O retiro constitui um momento privilegiado 
para o encontro de cada um de nós connosco próprios, com o nosso cônjuge e com Deus. 
Para muitos casais, ele é já a sua “lufada de ar fresco” anual. Para quem ainda não 
participou, aqui fica o desafio para viver a experiência já este ano. 
 

(Outras informações na pág. 3) 

 
 
 
 

     A localidade dos Arneiros será o palco do primeiro sábado de janeiro. Nos meses 
seguintes, passaremos pelo Carregado, Monte Redondo, Ameal e Encarnação. É o regresso 
de uma devoção muito querida do movimento e que tem tido um nível de participação muito 
apreciável. O Setor de Torres Vedras continua, por isso, a contar com a participação de 
todos. 

(Outras informações na pág. 3) 
 

 

 

  
 

 

 

NATAL 2011 
 

«Depois de O terem visto, começaram a espalhar o 
que lhes tinham dito a respeito daquele menino». 

(Lc 2, 17) 

Que sejamos, nós também, anunciadores Que sejamos, nós também, anunciadores Que sejamos, nós também, anunciadores Que sejamos, nós também, anunciadores 
corajosos do Menino que nasce.corajosos do Menino que nasce.corajosos do Menino que nasce.corajosos do Menino que nasce.    

    

VotoVotoVotoVotos de um Santo Natal e de um Ano de 2012 s de um Santo Natal e de um Ano de 2012 s de um Santo Natal e de um Ano de 2012 s de um Santo Natal e de um Ano de 2012 
cheio da esperança que caracteriza cheio da esperança que caracteriza cheio da esperança que caracteriza cheio da esperança que caracteriza     

os filhos de Deus.os filhos de Deus.os filhos de Deus.os filhos de Deus.    
    

O Setor das ENS de Torres VedrasO Setor das ENS de Torres VedrasO Setor das ENS de Torres VedrasO Setor das ENS de Torres Vedras    

PRIMEIROS SÁBADOS RECOMEÇAM  
NO DIA 7 DE JANEIRO NOS ARNEIROS 

RETIRO DA REGIÃO OESTE É NO FINAL DE JANEIRO  



 
 

 
 
 

  Nasceu para nós… 
 
 

 

     Queridos amigos 
 

     A Igreja iniciou um novo ano Litúrgico com o tempo de Advento, esse 

tempo tão especial para nós, Cristãos, que queremos receber Aquele 

que nasceu para nós. Sim, nasceu para mim, nasceu para ti, para toda a 

humanidade. 
 

     Todos os dias ouvimos falar da difícil situação económica do país e 

das famílias e, de facto, para muitos começam a ser tempos menos 

fáceis e preocupantes, mas podem também ser tempos de esperança. 

“A nossa esperança é Alguém. A nossa esperança é Cristo… O Verbo fez-

se carne e foi então que apareceu no mundo a luz, a paz e o amor. 

Aconteceu o Natal”. Sim, o menino feito homem veio proclamar os 

verdadeiros valores que dão sentido à vida e tornam possível um 

mundo melhor. 
 

     Natal é acolher esses valores e testemunhá-los na vida com fé, 

esperança, justiça, solidariedade, verdade e alegria. Estes podem ser os 

ingredientes para um Natal que queremos que seja, apesar de muitas 

dificuldades, um Natal de esperança Naquele que quer entrar e 

transformar as nossas vidas. Que 

saibamos, pois, acolhê-lo com alegria 

no nosso coração. 
 

     Desejamos a todos um Santo Natal 

e um Próspero Ano Novo, onde haja 

luz, paz e amor. 
 

     Um abraço em Maria, 

     Ermelinda e António Gomes 

A palavra do casal responsável de Setor...
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PRIMEIROS SÁBADOS REGRESSAM JÁ EM JANEIRO 
 

     O dia 7 de janeiro é o primeiro sábado do novo ano de 2012. 
Regressam, nesse dia, ao Setor de Torres Vedras, as cerimónias 
dos Primeiros Sábados, um momento privilegiado de oração e de 
encontro, composto pela recitação do Terço e pela celebração da 
Eucaristia. Participar nos Primeiros Sábados é uma oportunidade 
para cumprir o pedido de Nossa Senhora em Fátima, mas também 
para perceber a força da oração comunitária. 
 

     Apelando à participação de todos, aqui fica o calendário para 
este ano pastoral: 
          - Dia 7 de janeiro – Arneiros: Terço às 19h30; Missa às 20h15;  
          - Dia 4 de fevereiro – Carregado: Terço às 17h15; Missa às 18h00; 
          - Dia 3 de março – Monte Redondo: Missa às 17h00; Terço às 18h00; 
          - Dia 14 de abril – Ameal: Terço às 19h45; Missa às 20h30; 
          - Dia 5 de maio (Noite Mariana) – Encarnação: hora e programa a designar. 
 
 

 

RETIRO DA REGIÃO OESTE  
 

     O Hotel/Residencial Santo Amaro, em Fátima, 

acolherá, mais uma vez, os casais das ENS que se 

propuserem participar no Retiro da Região deste 

ano pastoral, que terá lugar nos dias 27, 28 e 29 

de janeiro de 2012. A orientação caberá ao 

Cónego Mário Luís Pais, que é o atual conselheiro 

espiritual da equipa da Província Lisboa, para além 

de pároco e vigário de Oeiras. 
 

     Como sabemos, o retiro anual é um dos meios 

colocados ao nosso dispor pelo movimento para 

ajudar a reforçar a nossa espiritualidade conjugal. 

No mundo apressado em que vivemos, e a passar uma fase difícil, ao ponto de 

afetar os espíritos e as consciências, é importante pararmos para repensar o 

quotidiano em casal e em família. Aproveitemo-lo… 
 

     As inscrições estão já a decorrer. As respetivas fichas deverão ser entregues ao 

casal responsável de Setor, no máximo, até ao dia 15 de janeiro. 
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Equipas do Setor de Torres Vedras  
iniciam ano pastoral no Barril 

 

 
     O dia 2 de outubro foi o escolhido pela Equipa de Setor para a abertura de mais 
um ano de atividades do movimento das ENS na área de Torres Vedras. Cerca de 
45 casais juntaram-se no Barril, paróquia da Encarnação, pelas 16h00, para 
celebrar a alegria do reencontro e 
para conhecer o programa do Setor 
para o novo ano pastoral. “Vai e faz tu 

também o mesmo!” é o tema central 
de um ano que culminará no Encontro 
Internacional de Brasília, um 
momento muito importante na vida do 
movimento, por expressar de uma 
forma viva e plural o seu dinamismo e 
internacionalidade. Subordinado a 
essa temática integradora, o tema de 
estudo para 2011/2012 foi elaborado propositadamente pela Equipa Responsável 
Internacional (ERI) como preparação do Encontro Internacional, que vai já na 11.ª 
edição.  
     A sessão de abertura começou, como é hábito, com um tempo de oração, a que 
se seguiu uma intervenção inicial do casal responsável do Setor, que, a par de um 
conjunto de informações, expôs  as  principais  linhas  de  ação  do  ano. Após essa 

SESSÃO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES 

Momentos iniciais da Sessão de Abertura. 

Reunião de equipistas com o seu casal de ligação. Início da cerimónia da passagem de testemunho. 
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introdução, teve lugar a já habitual reunião dos equipistas com o seu casal de 
ligação, onde foi analisado e comentado o programa do ano. 
     De regresso ao grande grupo, foi celebrada então a passagem de testemunho 
dos anteriores para os novos responsáveis de equipa, simbolizada com a entrega 
de uma flor e da vela que será 
acesa em cada reunião de equipa 
ao longo do ano, e que é sinal da 
presença de Cristo, luz que 
ilumina todos os que se propõem 
andar nos Seus caminhos. 
Especial foi a transmissão do 
testemunho do Pe. Aníbal Mota, 

que foi o conselheiro espiritual do Setor de 
Torres Vedras desde a sua criação, e que 
marcou indelevelmente o trabalho do 
movimento na nossa área geográfica, para o 
Pe. João Alberto Vergamota, que 
acompanhará o trabalho da Equipa de Setor a 
partir deste ano. 
     Para encerrar, e como não podia deixar de 
ser, houve ainda espaço para o tradicional 
tempo de convívio, à volta da mesa, através 
de um jantar partilhado, que enquadrou um 
agradável final de serão. 

Momentos da cerimónia da passagem de testemunho. 

Foto do jantar-convívio. 

Início da cerimónia da passagem de testemunho. 
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     Sendo o encontro de Brasília o grande acontecimento deste ano pastoral 
para as Equipas de Nossa Senhora, o facto de a maioria dos equipistas não 
se poder deslocar à capital brasileira não impede que todos possam 
preparar essa caminhada como 
peregrinos, ainda que essa 
peregrinação seja somente de 
oração, como vem expresso no 
sítio do movimento na 
Internet. Assim, somos todos 
convidados a estar unidos em 
oração pelo bom êxito deste 
encontro, num momento em 
que o nosso mundo precisa de 
testemunhos fortes de fé e de 
esperança na edificação de uma 
sociedade mais justa e fraterna. 
     Para alcançar esse objetivo, estão previstos vários momentos de 
preparação, entre os quais três “terços de Brasília”. O primeiro decorreu 
em maio passado, no Mosteiro dos Jerónimos. O segundo teve lugar no 
dia 5 de novembro, na Igreja de Santa Maria de Loures. O terceiro será em 
Torres Vedras, na igreja da Graça, a 26 de maio de 2012.  

REGIÃO DE LOURES E VALE DO TEJO ACOLHE O 
SEGUNDO MOMENTO DE PREPARAÇÃO PARA O 

ENCONTRO DE BRASÍLIA 

Filhos de equipistas entregam rosas brancas aos  
sacerdotes presentes na celebração. 

Foto de grupo à porta da Igreja de Santa Maria, em Loures. 
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     A celebração em Loures ocorreu durante a manhã do dia 5 de 
novembro. Estiveram presentes casais das várias regiões da Província 
Lisboa, para além de Loures e Vale do Tejo, nomeadamente Lisboa 1, 
Lisboa 2, Cascais-Oeiras, Sintra e Oeste. A recitação do terço começou 
pelas 11h15, seguindo-se a celebração da Eucaristia, presidida pelo 
Cónego Mário Pais. 
     O encontro terminou com um almoço partilhado, num ambiente de 
agradável convívio em instalações próximas da igreja. 
 
 

 

NOTÍCIAS BREVES… 
 
Equipa Carregado 1 anima liturgia do dia 8 de dezembro 
     Como já se tornou habitual, a Equipa Carregado 1 desenvolveu uma ação de divulgação 
do movimento na missa paroquial de 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. 
Os casais da equipa participaram de forma ativa na celebração, tendo animado a própria 
liturgia, constituindo-se como coro e proclamando as leituras. 
 

D. Nuno Brás é o novo bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa 
     Nomeado no dia 10 de outubro pelo Papa Bento XVI com o título de Bispo de Elvas, D. 
Nuno Brás é o novo Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa. Membro do Cabido da Sé 
Patriarcal, professor da Universidade Católica e diretor do Departamento de Comunicação 
do Patriarcado e do jornal “Voz da Verdade”, D. Nuno Brás é natural do Oeste, mais 
exatamente do Vimeiro, concelho da Lourinhã. Atualmente, desempenhava as funções de 
reitor do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais. 
     A cerimónia da ordenação episcopal ocorreu no dia 20 de novembro, no Mosteiro dos 
Jerónimos. 
 

Jubileu Sacerdotal do Sr. Patriarca celebrado no Estoril 
     No âmbito das comemorações do Jubileu Sacerdotal de D. José Policarpo, o Setor da 
Pastoral Familiar do Patriarcado dinamizou uma “Festa das Famílias”, que teve lugar no dia 
9 de outubro, na Escola Salesiana do Estoril. 
Foram muitas as centenas de fiéis que quiseram 
associar-se à iniciativa e homenagear o sr. 
Patriarca, num dia simbolicamente tão importante 
para ele. O encontro iniciou-se pelas 10h00 com 
a oração da manhã, seguindo-se três fóruns 
sobre a família e um tempo de convívio e festa. 
O dia terminou com a celebração da Eucaristia. 

7 



 
 

 

 

 
     No passado dia 26 de novembro, pelas 16h00, teve lugar em Caldas da Rainha, 
no auditório do Centro Paroquial, um encontro de formação de casais responsáveis da 
Região Oeste das Equipas de Nossa Senhora. Nele estiveram presentes os casais 
responsáveis de equipa e os casais de ligação, num total de 70 pessoas.  

 

     Tratou-se de um 
momento de reflexão e de 
partilha sobre a 
importância do papel dos 
responsáveis para o 
crescimento espiritual das 
suas equipas. De acordo 
com a metodologia do 
movimento das ENS, cada 
responsável de equipa 
assume, durante o período 

de um ano, de forma rotativa, o compromisso de estar ao serviço da sua equipa, 
criando dinamismos de ação e de partilha que permitam enriquecer a caminhada 
espiritual do grupo, bem como gerindo as necessidades dos casais que o constituem. 
Para isso, esforçam-se por 
acompanhar mais de perto os 
outros casais e o conselheiro 
espiritual da sua equipa, reforçam 
os momentos de oração e diálogo 
em casal e procuram fortalecer a 
comunhão com o movimento, 
sempre com o objetivo de 
proporcionar aos casais do seu 

CASAIS RESPONSÁVEIS DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA CASAIS RESPONSÁVEIS DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA CASAIS RESPONSÁVEIS DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA CASAIS RESPONSÁVEIS DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA     
DO OESTE REÚNEM EM CALDAS DA RAINHADO OESTE REÚNEM EM CALDAS DA RAINHADO OESTE REÚNEM EM CALDAS DA RAINHADO OESTE REÚNEM EM CALDAS DA RAINHA    

Foto de uma parte dos responsáveis presentes no encontro. 

Intervenção do Casal Responsável de Setor de Torres Vedras. 
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grupo as condições e os meios 
adequados à vivência de uma forte 
espiritualidade conjugal. 
 

     O encontro teve início com um 
tempo de oração, centrado na temática 
do Advento, a que se seguiram as 
intervenções dos casais responsáveis da 
Região Oeste e dos Setores de Caldas 
da Rainha e Torres Vedras sobre o que 

é ser responsável no movimento, quer sobre o ponto de vista teórico quer numa 
perspetiva vivencial. Após esses contributos, decorreu um período com reuniões de 
“equipas mistas”, onde se 
refletiu sobre a importância da 
criatividade, sobre o perigo das 
rotinas e sobre a capacidade de 
abertura de cada equipa ao 
movimento e aos outros.  

 

     Quase a terminar, houve 
ainda tempo para um conjunto 
de informações gerais sobre as 
atividades do movimento, a que 
se seguiu um lanche final, oferecido pelos casais de Caldas de Rainha. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FALECEU LUÍS ANTÓNIO PAIS SILVA (LITÓ) 
 

     No mesmo dia e à mesma hora em que estavam reunidos os 
responsáveis do movimento em Caldas da Rainha, tinha lugar, 
em Torres Vedras, o funeral de Luís António Pais Silva. Litó, 
como era conhecido no meio torriense, faleceu no dia 25 de 
novembro. Pertencia à Equipa Torres 9. À família enlutada e, 
particularmente, à Teresa, sua esposa, fica o abraço fraterno 
dos equipistas do Setor de Torres Vedras, alicerçado na 
certeza feliz de que o nosso Deus é o Senhor da Vida. 

Reunião de Equipas Mistas. 

Momento do lanche-convívio. 

Luís António Silva (†25/11/2011). 9 



 
 

 
 

                                                            
               A Europa e a desvirtuação dos valores cristãos… 
 
 
 
 
 

     2012 será o ano do Encontro Internacional de Brasília. Para as ENS, este é um 
momento especial. Primeiro porque é um evento que expressa a internacionalidade do 
movimento, envolvendo casais de vários países do mundo, com culturas e sociedades 
diferentes, mas com um mesmo ideal. Depois porque será a primeira vez que as ENS 
promovem um Encontro Internacional fora da Europa. E a realidade e frieza dos números 
não nos deixam dúvidas sobre a pertinência desta opção: o Brasil é, neste momento, o 
país com mais equipistas em todo o mundo…  
 

     Não deixa de ser curioso o paralelismo que podemos estabelecer entre o que se 
passa ao nível do nosso movimento (o crescimento das ENS em países como o Brasil, 
Angola ou Moçambique) e o que encontramos na economia que, por estes dias, parece 
ter sido elevada à dignidade de ciência máxima do bem-estar humano. A Europa, a velha 
Europa, tantas vezes olhada como centro civilizacional do planeta, parece estar 
agonizante, enquanto países considerados ainda há pouco como periféricos (e vistos 
agora como emergentes) alcançam um cada vez maior poder na cena internacional, 
adquirido por via do sucesso económico, mas com um alcance político assinalável, como 
a breve trecho todos iremos perceber… 
 

     A China é o caso mais paradigmático do que acabamos de dizer, embora os exemplos 
que nos vêm do Brasil e de outros países africanos e asiáticos não devam, também ser 
escamoteados. O encontro das ENS em Brasília é uma gota de água, mas não deixa de 
ser significativo da capacidade organizadora e do dinamismo de um país que assumiu a 
organização, entre outras coisas, de um campeonato do mundo de futebol, em 2014, e 
de uns jogos olímpicos, em 2016. 
 

     Estaremos a assistir ao colapso da Europa, como alguns têm augurado? É provável 
que não. Já têm existido crises de crescimento e esta pode ser apenas mais uma, ainda 
que com contornos diferentes. Seja como for, estes momentos de crise não passam 
incólumes. Trazem mudanças, algumas delas profundas, que podem tocar nas raízes da 
nossa cultura. Neste contexto, as alterações de valores são certamente as mais 
preocupantes e, provavelmente, as mais perigosas. E a culpa é nossa. A Europa, 
imbuída de um certo laicismo preconceituoso e ignorante, tem vindo a descurar as suas 
raízes cristãs, tentando desvalorizar o papel que a Igreja tem tido ao longo destes dois 
mil anos na construção da civilização ocidental ou destacando aspetos menos positivos 
da sua intervenção, como se fossem os únicos. Esta Europa, que renega assim a sua 
própria essência, torna-se fraca e permeável a valores impostos do exterior, sobretudo do 

Editorial 
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extenso mundo asiático, que podem acabar por, a prazo, pôr em causa a nossa própria 
identidade. Se os atuais responsáveis políticos europeus tivessem uma visão mais 
humanista do mundo e demonstrassem talento para ver para além dos cifrões, esta 
tendência talvez pudesse ser invertida. Mas, tendo em conta o que temos, parece difícil. 
 

     Resta-nos a esperança de que seja a própria sociedade europeia a recusar submeter-
se às imposições culturais externas e a defender os valores europeus, mesmo que boa 
parte dos cidadãos do Velho Continente, por ignorância, não os seja capaz de identificar 
como valores de raiz cristã. E, neste contexto, acontecimentos como o Encontro 
Internacional das ENS, em Brasília, podem contribuir para mostrar ao mundo que os 
valores do Evangelho permanecem bem vivos e atuantes, mesmo quando a indiferença e 
a banalização das consciências parecem estar a tomar conta do espírito europeu. 
 
          Fátima e Eduardo Frutuoso 
 
 
 

 
 

PEQUENAS ESCULTURAS DO EQUIPISTA CARLOS OLIVEIRA 
ESTÃO DISPONÍVEIS NO SECRETARIADO 

 

     No último Dia da Região Oeste, realizado a 5 de 

junho de 2011, no Externato de Penafirme, que 

marcou o final do ano pastoral das ENS no Oeste, 

todos os casais participantes receberam uma pequena 

escultura de Nossa Senhora, produzida 

deliberadamente pelo escultor Carlos Oliveira e pela 

sua esposa, Nídia Feliciano, também ela artista, os 

quais entraram para o movimento no decorrer do 

presente ano de 2011, na Equipa Caldas 8. 

     Perante o acolhimento que a peça teve, o escultor 

propôs-se, de forma generosa e graciosa, criar uma 

outra peça, inspirada no logotipo do Encontro 

Internacional de Brasília, com o objetivo de o 

movimento conseguir fundos que lhe 

permitissem fazer face a algumas 

despesas com o evento de Brasília. 

     As peças estão concluídas e 

encontram-se ao dispor de todos os 

equipistas no Secretariado das ENS. Os 

interessados em adquiri-las deverão 

contactar o Setor. 
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Fevereiro:Fevereiro:Fevereiro:Fevereiro:    
    
- Dia 1   – Inácio Antunes Carlos (TV 5) 
- Dia 5   – M.ª Águeda Nascimento (TV 11) 
               – Francisco Miranda Gomes (Maf. 4) 
- Dia 9   – M.ª Lurdes Frutuoso (TV 2) 
- Dia 14 – Paulo Fernando Morais (TV 12) 
- Dia 20 – João Rodrigues Raimundo (TV 9) 
- Dia 22 – Margarida Conceição Póvoa (Maf. 3) 
                – José Cardoso Ferreira (Maf. 4) 
 

PRÓXIMOS PRÓXIMOS PRÓXIMOS PRÓXIMOS ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTOANIVERSÁRIOS DE CASAMENTOANIVERSÁRIOS DE CASAMENTOANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO    
 

Janeiro:Janeiro:Janeiro:Janeiro:    
    
- Dia 4   – Miguel Passos Morgado (TV 14) 
- Dia 6   – Adélia Antunes Silva (TV 12) 
               – M.ª Fátima Gomes (Maf. 4) 
- Dia 11 – M.ª Conceição Porfírio (TV 5) 
- Dia 15 – Rute Patrocínio Casimiro (TV 15) 
- Dia 23 – Pe. António Marques Crispim (Maf. 1) 
- Dia 24 – Maximiano Frutuoso (TV 2) 
- Dia 25 – Anabela Mª Rodrigues (TV 5) 
                – Pe. Jaime Pereira Silva (Carreg. 1) 
- Dia 26 – Mário José Carvalho (Carreg. 1) 
- Dia 31 – Elvira Carvalho Sardinha (TV 3) 
 

Janeiro:Janeiro:Janeiro:Janeiro:    
    
- Dia 2   – Deolinda e António Filipe (Maf. 3) 
- Dia 4   – M.ª Manuela e Miguel Morgado (TV 14) 
- Dia 18 – Patrícia e Nuno Martins (TV 15) 
 

 

Fevereiro:Fevereiro:Fevereiro:Fevereiro:    
    
- Dia 7   – Marta e Manuel Armando de Pinho (TV 14) 
- Dia 12 – M.ª Fátima e Luís Santos (TV 4) 
- Dia 21 – Rosa e Vitor Carramão (TV 13) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA… 
 

Próximo casal responsável pelo órgão de cúpula das ENS será português 
      

     O casal Tó e Zé Moura Soares, que tem desempenhado, nos últimos anos, 
a missão de representar Portugal junto da Equipa Responsável Internacional 
(ERI), aceitou o convite para liderar o órgão máximo do movimento nos 
próximos tempos. É, naturalmente, um motivo de satisfação para todos os 
equipistas portugueses, que agora terão mais um motivo para ir a Brasília, 
onde decorrerá a passagem de testemunho. 

PPPPRÓXIMOS RÓXIMOS RÓXIMOS RÓXIMOS ANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTOANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTOANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTOANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTO    
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