
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

          A celebração dos Primeiros Sábados volta às nossas agendas já em Janeiro. Será no 
dia 8, na Igreja de Casalinhos de Alfaiata. O terço, animado pelas ENS, terá início às 
18h15, seguindo-se a Eucaristia paroquial, pelas 19h00.  
          Em rigor, este será o segundo sábado de Janeiro. No entanto, como o primeiro ocorre 
no dia de Ano Novo, considerou-se apropriado levar a cabo a celebração no sábado 
seguinte. 
          O convite aqui fica para a participação de todos...                       (Mais informações na pág. 3) 

 

 
 
 
          O Retiro da Região Oeste está marcado este ano para os dias 11, 12 e 13 de Fevereiro 
de 2011. O Hotel/Residencial Santo Amaro será, mais uma vez, o palco desse momento 
que o movimento define como “elemento vital da nossa experiência cristã”. 

(Mais informações na pág. 3) 
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PRIMEIROS SÁBADOS REGRESSAM A 8 DE JANEIRO NOS 
CASALINHOS DE ALFAITA 

RETIRO DA REGIÃO OESTE  
DECORRERÁ EM FEVEREIRO EM FÁTIMA  

NATAL 2010 
 

«Não temais pois anuncio-vos uma grande 
alegria: hoje, na cidade de David, nasceu-vos 
um Salvador, que é o Messias, Senhor». (Lc 2, 10-11) 

Votos de um Santo Natal  e 
de um Ano Novo de 2011 pleno  

da paz e da alegria que nos vem de Deus. 
 

Com amizade, 
O Sector das ENS de Torres Vedras 

 



 
 
 
Natal!(*) 
 
 

 
Caros amigos 
 

Caminhamos para a grande festa do Natal. 
O ambiente natalício já algum tempo que nos envolve. São as luzes 

coloridas, as músicas, o apelo ao consumo que nos interpela. Começam as 
correrias às lojas, as prendas, os embrulhos!! Porque nos custa tanto, 
porque será tão difícil perceber e aceitar que o Natal é muito mais que 
tudo isso?  

Natal é festa, é Deus que se fez igual a nós e dando-se por nós 
nasce numa gruta de Belém.  

Celebrar o Natal é aceitar este Deus que se fez homem para nos 
elevar à condição de filhos de Deus.  

É pois na beleza do presépio que podemos contemplar este Deus 
menino, vivendo este tempo de Advento na bondade, na paz e na alegria 
de sermos seus verdadeiros filhos.  

Que tal como os pastores, nos deixemos guiar pela estrela que nos 
leva a Cristo e que cada um de nós, abra o coração para que ele possa 
assim entrar nas nossas vidas, nas nossas 
famílias e nos nossos lares, sendo Cristo o 
maior TESOURO, o maior PRESENTE por 
que todos ansiamos.  

A todos vós desejamos um santo Natal 
e um próspero Ano Novo! 

 

Abraço em Cristo,  
Ermelinda e António 

 
 
(*) Este texto foi redigido no início de Dezembro. 

A palavra do casal responsável de Sector... 
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RETIRO DA REGIÃO OESTE 
 

FÁTIMA 2011 
 
     O retiro anual é um dos pontos 
concretos de esforço propostos pelo 
movimento. O mundo agitado em que 
vivemos proporciona-nos poucos 
momentos para a reflexão individual e 
em casal. Por isso, torna-se necessário 
que, pelo menos uma vez por ano, 
façamos esta experiência de encontro 
connosco próprio e com o nosso 
cônjuge. 
     A brochura publicada pela Supra-
Região, intitulada “O Retiro Espiritual”, 
descreve bem a sua importância para o 
casal: “Durante o retiro esvaziamo-nos 
do “mundo” e enchemo-nos de Deus. 
Damos-Lhe o lugar. Deixamos que Ele 
nos ame. Somos como uma bateria em 
baixo que se recarrega. Redescobrimo-
nos no mais fundo do nosso ser e 
entramos mais facilmente em 
comunicação uns com os outros, pois 
nos livramos de toda a pressão exterior. 
Ajuda-nos a conhecer mais e a 
compreender melhor o nosso cônjuge, a 
interpretar melhor o que ele é.” 
     É com este objectivo que a Equipa da 
Região prepara, ano após ano, um retiro 
para os casais do Oeste. Aceitemos o 
desafio e façamos a nossa paragem 
anual com outros casais em Fátima, no 
Hotel/Residencial Santo Amaro, nos dias 
11, 12 e 13 de Fevereiro de 2011. O 
orientador será o cónego Francisco Tito 
Espinheira. As inscrições estão já a 
decorrer, devendo as respectivas fichas 
ser entregues aos responsáveis de 
Sector até dia 27 de Janeiro próximo. 

     O mês de Janeiro traz consigo o 
retomar da cerimónia dos Primeiros 
Sábados, uma devoção muito querida no 
movimento das ENS. Seja apenas com o 
objectivo de responder ao pedido de 
Nossa Senhora em Fátima, seja também 
como pretexto para nos encontramos, os 
Primeiros Sábados representam uma 
excelente oportunidade para rezarmos 
em conjunto e sentirmos, de uma forma 
mais viva e presente, a força e o valor da 
oração comunitária.  
     Neste sentido, somos todos 
convidados para partilharmos uma tarde 
ou noite de oração nos primeiros 
sábados dos cinco primeiros meses do 
ano, em vários locais da área do nosso 
Sector. A calendarização da actividade 
está assim programada: 
- Dia 8 de Janeiro – Casalinhos de 
Alfaiata: Terço às 18h15; Missa às 
19h00. 
- Dia 5 de Fevereiro – Carregado: Terço 
às 17h15; Missa às 18h00. 
- Dia 5 de Março – Encarnação: Terço às 
17h15; Missa às 18h00. 
- Dia 2 de Abril – Runa: Terço às 17h45; 
Missa às 18h30. 
- Dia 7 de Maio – Ramalhal: horário a 
indicar posteriormente... 
 

Os Primeiros Sábados 
estão de regresso 
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          A sessão de abertura das 
actividades das Equipas de 
Nossa Senhora, no que respeita 
ao Sector de Torres Vedras, teve 
lugar no passado dia 26 de 
Setembro, no Barril, paróquia da 
Encarnação. Nela estiveram 
presentes cerca de 50 casais, 
que puderam testemunhar a 
entrada em funções de uma nova 
equipa de Sector. 
 
          A actividade, inspirada pelo 
tema do ano do movimento – «O 
Matrimónio, um Sacramento para o Caminho» – iniciou-se com um tempo de oração, a 
que se seguiu um balanço do ano de 2009/2010, feito ainda pelos responsáveis 

cessantes, e a apresentação da 
nova equipa de Sector e das linhas 
de acção para o triénio 
2010/2013, que ficou a cargo dos 
novos responsáveis. Os membros 
das várias equipas reuniram depois 
com o seu casal de ligação, onde, 
entre outras coisas, partilharam 
alegrias e preocupações e 
analisaram o programa de 
actividades para 2010/2011. 

 
          A tarde prosseguiu com a 
cerimónia da passagem de 
testemunho dos antigos para os 
novos responsáveis de Equipa, bem 
como dos anteriores para os novos 
responsáveis de Sector. Como é 

SESSÃO DE ABERTURA DO SECTOR DE TORRES VEDRAS 

A nova Equipa de Sector. 

Reuniões das Equipas de ligação  
(em cima e à direita). 
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tradicional, cada casal que 
cessou a sua responsa-
bilidade entregou ao seu 
sucessor uma vela, preparada 
pela Equipa de Sector, que 
será usada nas reuniões de 
equipa ao longo do ano, 
simbolizando a luz de Cristo 
que quer unir todos na 
procura da santidade, que é o 
objectivo de quantos querem 
fazer caminho com Cristo. 
 
          A sessão terminou com 
uma refeição partilhada, que proporcionou um agradável momento de convívio entre 
os casais participantes. 
 

 

Momento da cerimónia da passagem de testemunho. 

Outros momentos da cerimónia da passagem de testemunho. 

Notícias breves
 
Equipa Torres 13 
     A Equipa Torres 13 iniciou o seu ano pastoral no dia 12 de Setembro com um piquenique no 
parque da Fábrica da Pólvora de Barcarena, paróquia de origem do Pe. Carlos Pinto, seu 
assistente espiritual. Antes do almoço, a equipa participou na Eucaristia da paróquia. 
      
Equipa Carregado 1 
     No passado dia 8 de Dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, a Equipa Carregado 1 
participou, como já vem sendo hábito, na animação da Eucaristia da paróquia, procedendo 
também à divulgação do movimento entre os casais presentes na celebração. 
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O Matrimónio como a “obra-prima” de Deus 
 

 
          De dois em dois anos, a Supra-
Região Portugal organiza um Encontro 
Nacional, em Fátima, destinado a todos os 
que, nesse ano, exercem uma missão de 
responsabilidade no movimento, seja ela ao 
nível da Equipa, do Sector, da Região ou da 
Província. Neste ano pastoral de 
2010/2011, o encontro teve lugar nos dias 
27 e 28 de Novembro, e teve como tema 
central «O Matrimónio – um Sacramento 
para o caminho». 

 

          Como vem sendo habitual, o evento 
estruturou-se em torno de três painéis, 
dois deles no sábado e o último no 
domingo de manhã. O primeiro painel 
focalizou-se no tema “O Matrimónio no 
plano de Deus: vocação de santidade”, 
tendo sido apresentado pelo Pe. Gonçalo 
Portocarrero e por Maru e Paco Nemésio. 
O segundo, intitulado “O amor conjugal: 
caminho em casal”, esteve a cargo de 
Cristina Sá Carvalho e Manuel Freitas 
Gomes, tendo contado ainda com o 
testemunho de alguns casais do movimento. O terceiro, designado “Um caminho 
no amor: proposta das ENS”, contou com a intervenção de Manuela e Augusto 
Lopes Cardoso e Isabel e Paulo Amaral. 
 

          Para além destes momentos de formação e reflexão, constituíram ainda 
momentos fortes, entre outros, as equipas mistas, a oração da manhã do primeiro 

dia, o terço e a procissão de velas de sábado 
à noite, a Eucaristia no domingo de manhã, a 
apresentação do XI Encontro Internacional 
em Brasília, em 2012, e a passagem de 
testemunho de cinco responsáveis regionais, 
entre os quais o da nossa Região Oeste. 
 

          Toda a documentação do encontro, 
incluindo o guião, os textos das conferências 
e as fotografias, podem ser consultados no 
site do movimento, em www.ens.pt. 

ENCONTRO NACIONAL DE RESPONSÁVEIS 
Fátima – 27 e 28 de Novembro de 2010 
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          Nós, casal responsável da Equipa Torres 3, tivemos a grata oportunidade de 
participar em mais um Encontro de Responsáveis de Equipa, em Fátima, nos passados 
dias 27 e 28 de Novembro. É sempre difícil descrever quanta alegria, quanta riqueza, 
quanta emoção se vivem naqueles dias, pois estão ali a pulsar muitos sentimentos comuns, 
do Continente, das Ilhas, de Angola e Moçambique. Não estamos a dar qualquer novidade, 
pois no nosso movimento das ENS existe a riqueza da rotatividade, em que todos os 
equipistas são chamados a exercer a função de responsáveis nas suas equipas e, por isso, 
a maior parte também já participou em encontros como este. 
 

          Passamos a dar-vos, na nossa perspectiva, alguns dos pontos altos deste encontro: 
 

          1º dia: Santidade e Matrimónio, pelo casal Maru e Paco Nemésio 
          ... E logo nos foi deixado um alerta: por que é que só um casal dos séculos XIX e XX 
foi beatificado, quando a maioria dos católicos praticantes são mulheres e homens casados 
sacramentalmente? Será que o matrimónio não é um caminho de santidade? Não haverá 
santidade na vida conjugal? Ou será que o matrimónio é um caminho tão cheio de 
dificuldades que quase ninguém chegará à santidade? 
 

          Várias foram as considerações sobre este tema e todos sabemos que não é um 
caminho fácil. Mas também sabemos que Deus nos chama à santidade através do nosso 
matrimónio e da nossa família. Sabemos ainda que a cruz é-nos dada consoante as 
possibilidades que cada um tem em poder suportá-la. Mas sabemos também que quanto 
mais nos abrimos a Deus mais crescerá a nossa capacidade de amar e o nosso amor 
conjugal tornar-se-á mais forte, mais rico e melhor. 
 

          Em seguida, tivemos aquele momento que consideramos ser sempre muito 
importante: as equipas mistas. Pela diversidade de pensamentos, de idades e de 
conhecimentos, é sempre muito enriquecedor podermos partilhar as vivências que cada um 
tem do funcionamento das suas equipas. 
 

          O primeiro dia terminou com a participação no terço, rezado na Capelinha, e na 
procissão das velas. 
 

          2º dia: Logo de manhã, pelas 9 horas, celebrou-se a Eucaristia. Como diz o Papa na 
Exortação Apostólica pós-sinodal: Eucaristia, Mistério Acreditado; Eucaristia, Mistério 
Celebrado; Eucaristia, Mistério Vivido. Como casais conscientes que somos, acreditamos 
que só alimentados pelo amor de Deus conseguimos viver em santidade o nosso 
casamento. 

Encontro Nacional de Responsáveis ENS

Testemunhos (Parte I)
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          De seguida, houve a passagem de testemunhos. Aquele colégio de gente que se 
propõe servir com fidelidade o movimento faz-nos pensar seriamente em Gente com letra 
grande, com coração grande, com um amor sem medida. Estamos muito agradecidos ao 
nosso casal regional cessante, Hélia e Rui Rocha Pinto, pelo trabalho desenvolvido, e 
abraçamos calorosamente o seu sucessor, casal Frutuoso, Fátima e Eduardo Jorge. Bem 
hajam pelo vosso sim à Região, pois quem muito dá muito se lhe pede. Obrigado pelo 
exemplo que dão ao nosso Sector e que Maria, nossa Mãe, vos ajude e oriente sempre no 
vosso caminho. 
 

          Ainda antes de terminar o encontro, foi apresentado o painel III – Um caminho no 
amor: proposta das ENS. Sobre este tema, nada podemos dizer, já que saímos antes, 
directos a Lisboa, para participarmos, nos Jerónimos, na cerimónia de ordenação de 
diaconado do Fernando Escola, filho do casal Filomena e Luís Escola, membros da nossa 
equipa Torres 3. Mais uma grande riqueza do nosso movimento... 
 

          Um abraço amigo do casal Noémia e Miranda (Equipa Torres 3) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

          O Encontro Nacional de Responsáveis das ENS, que decorreu nos dias 27 e 28 de 
Novembro de 2010, em Fátima, constituiu uma experiência espiritualmente enriquecedora 
para nós. 
 

          Permitiu-nos conhecer um pouco melhor a dimensão do movimento e ouvir 
apresentações e testemunhos que nos ajudaram a perceber a importância e a necessidade 
da presença de Deus no matrimónio. 
 

          Queremos, no entanto, destacar as Equipas Mistas como o momento mais marcante 
para nós. De facto, permitiu-nos ouvir testemunhos e experiências de outros casais que 
partilham das mesmas dificuldades e problemas que nós, e a quem as “ferramentas” que o 
movimento disponibiliza os têm ajudado a contornar situações difíceis, neste tempo em que 
o matrimónio parece estar fora de moda. 
 

          Aquele momento constituiu para nós uma verdadeira aula prática – perceber que a 
presença de Deus no matrimónio é o caminho que une. 
 

          Saibamos nós aplicar, nestes tempos conturbados, os exemplos que ouvimos. 
 

Manuela e Miguel Morgado (Equipa Torres 14) 
8 

Encontro Nacional de Responsáveis ENS 
 

 
Testemunhos (Parte II) 



 
 
     De seis em seis anos, casais das ENS de todo o mundo reúnem-se para 
partilhar as suas vivências e para conhecer a força e a dimensão do movimento 
sonhado e fundado pelo Pe. Caffarel. Trata-se sempre de momentos muito 
fortes de encontro, oração e partilha fraterna, que marcam todos aqueles que 
neles têm a oportunidade de participar. Até agora já se realizaram dez 
encontros, desde 1954, quatro deles em Lourdes, outros quatro em Roma, um 
em Fátima e outro em Santiago de Compostela. 
 

     Pela primeira vez, vai ser organizado um 
encontro internacional fora da Europa, 
precisamente no país que tem, actualmente, 
o maior número de Equipas de Nossa 
Senhora do mundo. O desafio é grande, 
tendo em conta as distâncias a percorrer e 
os custos inerentes. Mas Brasília 
representa também um convite 
extraordinariamente tentador... 
 

XI ENCONTRO INTERNACIONAL DAS 
ENS - BRASÍLIA 2012 

 

Brasília é um desafio a todos os equipistas 

 Interior da catedral de Brasília. 

A esplanada dos Ministérios, em Brasília. 
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     “Ousar o Evangelho” é o tema do encontro, que decorrerá na capital 
brasileira de 21 a 26 de Julho de 2012. Os custos do encontro (sem as viagens) 
são de 465 Euros por pessoa, valor que cobre as despesas de alojamento, 
refeições, organização, documentação, transportes de e para o aeroporto e 
entre os locais de alojamento e o local do encontro. O custo do transporte 
entre Lisboa e Brasília está em fase de negociação, dependendo também do 
número de inscrições, mas estima-se que possa rondar os 700 a 900 Euros. No 
total, cada participante deverá despender entre 1200 a 1400 Euros. 
 

     As inscrições começarão já a partir 
de 1 de Março de 2011. Tendo em conta 
o peso que as deslocações de avião 
terão no valor global da viagem, haverá 
propostas de soluções para quem queira 
prolongar a estadia no Brasil para além 
da data limite do encontro, de forma a 
rentabilizar os gastos com os voos. Nos 
próximos números do “Pôr-em-Comum” 
daremos mais informações sobre este 
evento. Quem quiser manter-se 
informado em permanência pode sempre 
consultar o site do encontro, em 
www.brasilia2012.com.br. 
 
 
 

 
 

A planta de Brasília foi inspirada pelo sinal da cruz. 
Popularmente, o formato da cidade é comparado ao 

de um avião, ainda que o seu projectista, Lúcio 
Costa, prefira assemelhá-la a uma borboleta. 

Fernando Couto Ferreira 
(†01/12/2010) 

O ano de 2010 ficou marcado, ao nível do nosso Sector, 
pela partida para o Pai de vários membros das Equipas 
de Nossa Senhora. No dia 1 de Dezembro foi o Fernando, 
da Equipa Torres 4, que deixou de estar fisicamente 
presente entre nós. Tinha apenas 54 anos. Aos familiares 
enlutados, particularmente à Cristina, fica a expressão 
humana da nossa solidariedade na dor, na certeza, porém, 
de que os desígnios de Deus são pautados pela eternidade. 
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                  Receita de Ano Novo (?): Passividade à portuguesa... 
 
          Vêm aí tempos difíceis. Ainda mais difíceis... É o que todos dizem: economistas, 
políticos, comentadores. Dizem-no com a certeza de quem sabe tudo sobre ciência 
económica e evolução dos mercados. Fazem-no nos debates televisivos, em artigos de 
jornais e revistas, nos blogues. Mas também por entre o vidro entreaberto dos seus carros de 
luxo a jornalistas que os interpelam, à saída do banco onde foram depositar os cheques 
chorudos que recebem pelos comentários televisivos em que vaticinam catástrofes para 
todos nós, ou ainda à margem de festas “in”, patrocinadas por revistas cor-de-rosa, onde 
envergam trajes que custaram mais que o orçamento total mensal de boa parte das famílias 
portuguesas. E ainda acusam: “os portugueses habituaram-se a gastar muito, têm poucos 
hábitos de poupança, vivem acima das suas possibilidades. Por isso, agora vai ser a doer”... 
          Isto podia fazer parte de um argumento cinematográfico de um qualquer filme cómico 
para alegrar tardes de cinema, tendo em conta o absurdo de que se reveste a situação. Mas 
não! Trata-se de um cenário de terror, mas sem filme... Há uns dez anos, os responsáveis 
governativos lançaram medidas de contenção, prometendo, contudo, que seria uma coisa 
passageira. Pura ilusão! Depois, veio mais “aperto de cinto”, mas com a certeza de que ele 
seria a varinha de condão que colocaria tudo nos eixos. Nova mentira! De seguida, a coisa 
comprimiu ainda mais e chegaram os congelamentos salariais e de carreira, culpando-se 
então a especulação imobiliária americana, mas sempre acenando com a retoma anunciada. 
Novo embuste! Por fim, aí vêm os cortes directos nos salários, e, ao que parece, a título 
definitivo. Os tempos da crença no Pai Natal parece que estão a acabar. E a evidência é que 
já nem o Pai Natal acredita em si próprio!... 
          As consequências estão à vista de todos: desânimo, descrença, desemprego, pobreza 
crescente, marginalidade, insegurança e ódio, muito ódio a políticos, a bancos, aos muito 
ricos, às grandes firmas, aos chineses, aos imigrantes... Os níveis de intolerância, num país 
tradicionalmente acolhedor, começam a ser preocupantes. E todos somos tocados por um 
estado de espírito generalizado que nos leva a desconfiar de toda a gente e a aumentar os 
níveis de indiferença face ao que nos rodeia e face ao sofrimento alheio. 
          Esta pode ser a consequência mais grave. E, como cristãos, a nossa atitude não pode 
ser de passividade face às injustiças sociais, à corrupção dissimulada e à publicidade 
enganosa que nos pretende fazer aceitar o infortúnio como uma inevitabilidade de que não 
podemos fugir. É importante percebermos que quem gere o infortúnio não está a participar 
dele. Foi por essas e outras que, um dia, Jesus Cristo pegou no chicote... Talvez esteja na 
altura de seguirmos o seu exemplo e expulsarmos alguns vendilhões do templo. Em nome de 
todos aqueles que estão a ser burlados e encaminhados para uma passividade arrepiante. 
Em nome de todos os que estão já a sofrer e que vão sofrer ainda mais no ano que aí vem. 
Em nome de todos os que estão a ser vítimas da intolerância crescente. Mas, acima de tudo, 
em nome da Verdade, das famílias e da certeza de um futuro...                    Fátima e Eduardo Frutuoso 
 

Editorial 
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Novembro: 
    
- Dia 1   – Edite Duarte e Américo Batalha Filipe (Maf. 3) 
- Dia 4   – Ludovina Luís e Pedro Oliveira (TV 14) 
- Dia 8   – M.ª Anjos (Quitas) e Inácio A. Carlos (TV 5) 
- Dia 12 – Cremilde e João Catarino (TV 10) 
              – Luciana Moreira e Filipe Marques (TV 14) 
- Dia 27 – Rosa da Conceição e José Luís Santos (TV 10) 
- Dia 30 – Rosa Inês e Gil Lucas (Maf. 1) 
              – Elvira e António Sardinha (TV 3) 
              – Isabel Cristina e Luís Manuel Margaça (TV 9) 

Novembro: 
    
- Dia 2   – M.ª Filomena Escola (TV 3) 
- Dia 3   – Ana Isabel Conrado (TV 10) 
- Dia 5   – Filipe Bernardes Marques (TV 14) 
- Dia 6   – Miguel Alexandre Ribeiro (TV 14) 
- Dia 7   – Pe. José Miguel Pereira (TV 14) 
- Dia 8   – Mamede Porfírio (TV 5) 
- Dia 13 – Gonçalo Assis (Maf. 4) 
- Dia 15 – Pe. Nuno Amador Carlos (TV 15) 
- Dia 17 – Madalena Santos (Maf. 4) 
              – José Maria Antunes (TV 2) 
- Dia 18 – Rosa Inês Lucas (Maf. 1) 
- Dia 21 – João André Casimiro (TV 15) 
- Dia 23 – Pe. Fernando Guerra (TV 9) 
- Dia 25 – Paulo Alexandre Franco (Carreg. 1) 
- Dia 26 – Rosa da Conceição Santos (TV 10) 
- Dia 27 – Clara Margarida Antunes (Maf. 4) 
              – António Conrado (TV 10) 
- Dia 28 – Gualdino Rodrigues (TV 5) 
              – Carlos Nascimento (TV 8) 

Dezembro: 
    
- Dia 4   – José Lourenço Alves (TV 11) 
- Dia 5   – Luís Escola (TV 3) 
- Dia 7   – M.ª da Conceição Moreira (TV 8) 
- Dia 8   – M.ª da Conceição Raimundo (TV 9) 
- Dia 10 – M.ª Alice Póvoa (Maf. 1) 
- Dia 11 – Daniel Silva Nave (Maf. 4) 
              – Eduardo Jorge Frutuoso (TV 12) 
- Dia 19 – Filomena Cruz (TV 5) 
              – Isabel Cristina Margaça (TV 9) 
- Dia 28 – Marta Alexandra Henriques (TV 13) 
              – José Luís Santos (TV 10) 
- Dia 30 – Nuno Miguel Martins (TV 15) 

Dezembro: 
    
- Dia 3   – Glória e Luís Roque (TV 11) 
- Dia 8   – M.ª Noémia e António Luís Miranda (TV 3) 
              – Ermelinda e António Alfredo Gomes (TV 3) 
              – Hélia e Rui Rocha Pinto (TV 8) 
- Dia 16 – M.ª Conceição e João Raimundo (TV 9) 
- Dia 18 – Virgínia e José Pedro Santos (TV 10) 
- Dia 23 – Ana Isabel e António Conrado (TV 10) 
- Dia 28 – M.ª Alda e Serafim Dias (TV 9) 
- Dia 30 – M.ª Teresa e Luís António Silva (TV 9) 
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Dezembro: 
    
- Dia 4 – Pe. Aníbal Pinto (TV 2) 
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