
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Dificuldades na elaboração e publicação do Pôr-em-Comum ao longo do ano 
determinaram a opção de se juntarem vários números num só, dedicado ao ano 
pastoral que agora termina. Esta opção acaba, apesar de tudo, por ter a vantagem 
de nos permitir ter uma visão de 
conjunto da realidade do nosso 
movimento durante todo o ano na 
área do Sector de Torres Vedras, 
facilitando-nos a realização de um 
balanço individual, em casal e em 
equipa sobre o que fizemos e sobre 
o que sempre fica por fazer. 
      

    E, nesse aspecto, há muitas 
coisas para lembrar. Alicerçado nos 
tempos de oração dos Primeiros 

Sábados, que culminou na Noite Mariana, 
o programa do ano ofereceu outras 
propostas que foram acarinhadas por 
muitos dos casais e que proporcionaram 
momentos de importante enriquecimento 
espiritual: o Encontro Nacional, o Retiro 
da Região, as formações e o projecto 
“Rota dos Santuários, que constituirá o 
tema central do próximo número do “Pôr-
em-Comum”. 
 

                 Equipas de Nossa Senhora – Torres Vedras                                     E-mail: ens.torresvedras@gmail.com 
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É TEMPO DE BALANÇO... 

 



 
 

 
 
                                                                Um país de sabedores... 
 
      

              Vivemos numa sociedade de julgamentos sumários. A todo o momento somos 
confrontados com uma espécie de febre que nos leva a tomar uma posição sobre tudo. 
As notícias, comentários, reportagens que nos invadem o lar diariamente sugerem-nos 
não só essa necessidade como nos fornecem a própria opinião pré-cozinhada e pronta a 
consumir. 
 

Tentados a comportar-nos como os comentadores elásticos que ouvimos e 
admiramos, capazes de falar sempre, com aparente sabedoria, tanto das estratégias 
político-económicas das grandes multinacionais como dos genes das pulgas dos cães e 
da sua influência na constituição orgânica dos piolhos-bebés, somos levados a opinar 
sobre tudo, desde os assuntos em que nos sentimos mais à vontade até àqueles de que, 
definitivamente, não percebemos nada, e sobre os quais assumimos a condição de 
especialistas após dez minutos de resumo televisivo. E, com isto, criamos estereótipos e 
preconceitos, relativos a pessoas e instituições, que debilitam as relações sociais e 
humanas e põem em causa os mais elementares direitos de acesso à verdade. Mas 
afinal, quem é que quer mesmo saber a verdade? Ou, se preferirmos, como perguntava 
Pilatos: “o que é a verdade?” (Jo 18, 38) 

 

Um dos factos que marcou o nosso país em 2010 foi a visita do Papa. Não se 
esperava, como abundantemente se escrevia, um Papa próximo, carinhoso, afável, à 
maneira de João Paulo II, mas um Papa alemão, frio, distante, inflexível, incapaz de 
sorrir e de se aproximar do povo. Qual de nós não foi tentado, em algum momento, a 
opinar assim mesmo, baseado em inúmeros artigos e reportagens que nos transmitiam 
sempre essa imagem? 

 

Pois é! Surpresa das surpresas! Apresentando facetas que não lhe eram 
habitualmente atribuídas, como a da simplicidade, da franqueza e da coragem, o Papa 
veio mostrar que, afinal, a realidade é outra. Muitos sapos foram então engolidos. E, 
uma comunicação social incrédula, viu-se obrigada, pela força da verdade, a reproduzir 
títulos como estes: “Portugal rendido ao Papa”; “Sua Santidade conquistou os 
Portugueses”; ou ainda “Portugal aplaudiu e apaixonou-se por Bento XVI”. Quem diria! 

 

O mais interessante, no meio de tudo isto, foi que alguns políticos e jornalistas 
que sempre assumiram posições contrárias, fizeram por aparecer agora como arautos 
dessa nova verdade, como se sempre a tivessem defendido e apregoado! É que pior 
que a hipocrisia camuflada é a perda definitiva da vergonha!   
 
 

      Fátima e Eduardo Frutuoso (CRS) 
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Editorial 



 
 
 
 
     Inspirado na figura ímpar de São João Maria Vianney (1786-
1859), e visando celebrar os 150 anos da sua morte, o Papa 

Bento XVI proclamou o ano pastoral de 2009/2010 como Ano Sacerdotal. 
 

     Considerado pela Igreja como o padroeiro dos 
sacerdotes, João Maria Vianney, ou Santo Cura d’Ars, 
como também é conhecido, foi um padre francês, nascido 
numa pequena aldeia do norte de França, Dardilly, a 8 de 
Maio de 1786, três anos antes de rebentar a Revolução 
Francesa. Desde novo percebeu-se a sua propensão para a 
oração, que lhe fora transmitida por uma forte educação 
cristã, sobretudo por influência materna, alicerçada na 
prática da caridade, que sempre caracterizou a família. O seu pai chegou a dar 
abrigo a muitos sacerdotes que andaram escondidos durante o período 
revolucionário da Convenção por se terem recusado a prestar juramento de 
fidelidade à Constituição Civil do Clero, que transformava os padres franceses em 
“funcionários públicos eclesiásticos”. 
 

     Pouco dotado, do ponto de vista intelectual, João Maria Vianney teve 
dificuldades em ser bem sucedido no seminário para onde entrou aos 20 anos a fim 
de cumprir o seu sonho de sempre: ser padre. Os exames de latim, de que ele 
rigorosamente não percebia nada, eram um dos seus principais problemas. Com o 
apoio de um amigo, o Pe. Balley, da paróquia de Écully, conseguiu ultrapassar parte 
das dificuldades e acabou por ser ordenado padre aos 29 anos. 
 

     Na verdade, não se lhe augurava uma grande carreira eclesiástica. Os seus fracos 
dotes de oratória não jogavam a seu favor. Mas a sua vida autêntica, a humildade e a 
bondade que dele irradiavam foram-se impondo. Na 
pequena paróquia de Ars-en-Dombes, para onde foi 
transferido, provocou uma verdadeira revolução nos 
modos de viver da população, espalhando-se rapidamente 
a sua fama de santidade. Lutador incansável, foi vítima 
de perseguição daqueles que viviam do desregramento de 
costumes que era característico da comunidade de Ars. 
 

     A Igreja, que pela lógica das coisas dos homens, tinha 
receado aceitá-lo como sacerdote, acabou por se curvar 
perante a sua santidade. Beatificado pelo Papa Pio X em 
1905, foi canonizado por Pio XI, em 1925, e declarado 
padroeiro dos párocos em 1929. 

SÃO JOÃO MARIA VIANNEY INSPIROU  
O ANO SACERDOTAL
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     O tradicional Dia da Região foi 
realizado, pela primeira vez, sem a 
presença das equipas de Santarém e 
Tomar, em virtude da reestruturação da 
orgânica do movimento, que pretendeu 
fazer coincidir as fronteiras das Regiões 
com as Dioceses. Neste sentido, deixou 
de existir a Região Ribatejo-Oeste, 
passando o nosso Sector a fazer parte 
de uma mais reduzida Região Oeste, 
restrita aos dois sectores de Torres 
Vedras e Caldas da Rainha. 
     Coube, assim, aos casais das equipas 
de Caldas da Rainha receberem os de 
Torres Vedras para um encontro de 
convívio, oração e partilha, que teve 

lugar na Benedita, no dia 21 de Junho. Estiveram presentes cerca de uma centena de equipistas. 
     O encontro teve início com a oração da manhã, a que se seguiram reuniões de equipas mistas, 
nas quais se reflectiu sobre a vivência do mandamento do amor por parte dos casais e sobre a 
sua missão na Igreja, em geral, e no movimento, em particular. Após o almoço, que foi preparado 
e servido pelos casais de Caldas da Rainha, seguiu-se um tempo de convívio, abrilhantado pelo 
Grupo de Música Tradicional da Casa do Pessoal do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha. A 
encerrar, foi celebrada a Eucaristia, presidida pelo Pe. Joaquim Nazaré, conselheiro espiritual 
do Sector de Caldas, e concelebrada pelo pároco da Benedita,  Pe. Armindo Reis. 

 
 

Junho 2009 

DIA DA REGIÃO OESTE 2009 DECORREU NA BENEDITA 

Aspecto do momento do almoço. 

A seguir ao almoço houve música tradicional...      Momento da Eucaristia. 
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     Condicionada por questões de calendário, a sessão de abertura das 
actividades do ano pastoral de 2009-2010 decorreu, pela primeira vez, de há 
vários anos a esta parte, a um sábado. Teve lugar no Barril, no dia 26 de 
Setembro de 2009, pelas 17h00, e contou com a presença de cerca de 90 
participantes.  
     Tendo o Papa Bento XVI 
proclamado o ano pastoral como 
Ano Sacerdotal, este serviu de 
mote para o momento de oração 
inicial, onde, entre outras coisas, 
e partindo-se da visualização de 
um vídeo e de uma apresentação 
de imagens, se procedeu a um 
agradecimento formal aos 
sacerdotes que têm acompanhado 
as equipas do Sector, 
homenageando-se particularmente 
o Pe. Francisco Amorim, da Torres 13, que, poucos meses antes, tinha 
partido para o Pai. 

     A Equipa de Sector apresentou, de 
seguida, o programa das actividades 
para 2009-2010, tendo destacado a 
aposta na continuidade da oração dos 

Eucaristia e cerimónia da passagem de testemunho. 

                                 Oração inicial. 

SESSÃO DE ABERTURA DAS  
ACTIVIDADES DO ANO 2009-2010

Setembro 2009 
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Primeiros Sábados e a realização do projecto “Rota dos Santuários”, uma 
inovação ao nível dos programas de actividades do movimento, que foi 
apresentado em pormenor. 
     O encontro prosseguiu com a 
celebração da Eucaristia, durante a 
qual foi feita a passagem do 
testemunho dos antigos para os 
novos responsáveis de equipa, 
tendo terminado com o já habitual 
e agradável momento de convívio, 
à volta da mesa do jantar 
partilhado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DAS ACTIVIDADES PARA 2009-2010 
 
- 26 de Setembro de 2009 – Início das actividades (Barril) 
- 21 e 22 de Novembro de 2009 – Encontro Nacional (Fátima) 
- 02 de Janeiro de 2010 – Celebração do 1º Sábado: Sobreiro Curvo (A-dos-Cunhados) – 
Terço às 18h45; Missa às 19h30 
- 11 de Janeiro de 2010 – Jantar com os assistentes (“Moinho do Paúl”) 
- Entre 12 e 24 de Janeiro de 2010 – Reuniões das equipas de ligação 
- 29, 30 e 31 de Janeiro – Retiro da Região (Hotel Santo Amaro, Fátima) 
- 05 e 06 de Fevereiro de 2010 – Encontro Nacional de Conselheiros Espirituais 
- 06 de Fevereiro de 2010 – Celebração do 1º Sábado: Galiza (Encarnação) – Terço às 
19h30; Missa às 20h15 
- 06 de Março de 2010 – Celebração do 1º Sábado: Torres Vedras – Terço às 18h15; 
Missa às 19h00 
- 20 e 21 de Março de 2010 – Sessões de Formação I e II 
- 10 de Abril de 2010 – Celebração do 1º Sábado: S. Pedro da Cadeira – Terço às 19h30; 
Missa às 20h15 
- 01 de Maio de 2010 – Celebração do 1º Sábado (Noite Mariana): Bonabal (S. Mamede da 
Ventosa) – Missa às 21h00; Terço em caminhada /Procissão de velas às 21h50 
- 03, 04, 05 e 06 de Junho de 2010 – Projecto “Rota dos Santuários – Viagem ao Centro 
de Espanha” (Torres Vedras – Mérida – Guadalupe – Toledo – Vale dos Caídos – Escorial 
– Ávila – Torres Vedras) 
- Entre 14 e 26 de Junho de 2010 – Reuniões das equipas de ligação. 

O final da sessão decorreu à volta da mesa do jantar. 
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     70 anos depois de ter arrancado a 
primeira equipa em França, as Equipas 
de Nossa Senhora continuam a ajudar 
milhares de casais, nos quatro cantos 
do mundo, a descobrir as ferramentas 
necessárias para fortalecer a sua 
espiritualidade conjugal. Esse papel e 
essa missão das ENS “ao serviço do 
amor” serviram de inspiração para os 
trabalhos do Encontro Nacional do 
movimento, que decorreu a 21 e 22 de 
Novembro de 2009, em Fátima, no 
Centro Pastoral Paulo VI. 

 
      

     À celebração de abertura, que contou com a 
presença da Orquestra e Coro de Câmara da 
Bairrada, seguiu-se o painel I, subordinado à 
temática “Atitudes de Vida”. A tarde foi 
dedicada ao encontro de equipas mistas, que, 
devido ao tempo chuvoso, não foi possível 
realizar no recinto do Santuário, tendo decorrido 
nos hotéis, e ao Painel II, onde esteve em 
análise a “Vida em Comunidade”, apresentado, 
entre outros, pelo Pe. Victor Feytor Pinto. O dia 
encerrou com o Terço na Capelinha, seguido de procissão de velas. 

 

     No domingo, depois da Eucaristia, 
celebrada na Igreja da Santíssima 
Trindade, decorreu o último painel, 
intitulado “Ao Serviço do Amor”, a 
que se seguiu a despedida da Ana e 
do Vasco Varela, que, nos últimos 
cinco anos, foram os responsáveis da 
Supra-Região, e a apresentação do 
plano para 2009-2014 por parte dos 
novos responsáveis supra-regionais, 
Isabel e Paulo Amaral, que iniciaram 
assim o seu mandato. 

A cerimónia de abertura com a Orquestra e Coro de 
Câmara da Bairrada.

Novembro 2009 

“70 ANOS DAS ENS AO SERVIÇO DO AMOR”
ENCONTRO NACIONAL DE RESPONSÁVEIS 

Fátima – 21 e 22 de Novembro de 2009 

  Equipas mistas. 

   Celebração da Eucaristia na Igreja da Santíssima Trindade. 
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     O tradicional encontro da Equipa 
de Sector com os Conselheiros 
Espirituais do movimento na área de 
Torres Vedras decorreu, este ano, no 
dia 11 de Janeiro, e teve lugar, como 
vem sendo hábito, no Restaurante 
“Moinho do Paúl”. 
 

     Mais uma vez, foi possível, com, 
os sacerdotes presentes, estabelecer um tempo de convívio e partilha, fazer o balanço 
do trabalho realizado, e perspectivar o 
futuro. Nessa linha, fez-se a análise do 
programa de actividades e recolheram-se 
sugestões. Num ano especialmente dedicado 
aos sacerdotes, foi bom perceber, mais uma 
vez, que os nossos pastores continuam 
atentos e ligados à caminhada espiritual 
que se faz no movimento. 
 

Janeiro 2010 

ENCONTRO DO SECTOR COM OS CONSELHEIROS ESPIRITUAIS 
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     D. Serafim Ferreira e Silva, 
Bispo Emérito de Fátima, foi o 
orientador do Retiro da Região 
Oeste de 2009, que decorreu em 
Fátima, na já bem conhecida 
Residencial Santo Amaro, nos 
dias 29, 30 e 31 de Janeiro de 
2010, tendo contado com a 
presença de cerca de 50 
participantes. 

     Em linha com os seus objectivos 
de sempre, o retiro proporcionou aos 
casais presentes momentos de reflexão 
e partilha, pautados pela tranquilidade. 
Para além das conferências de D. 
Serafim, que apelaram à introspecção 
individual e em casal e à escuta da 

Palavra de Deus, houve ainda tempo 
para o diálogo conjugal, através do 
método do Dever-de-se-Sentar, bem 
como para a oração comunitária do 
terço na Capelinha das Aparições e 
para a Eucaristia, que encerrou o 
retiro. 
        

Janeiro 2010 

RETIRO DA REGIÃO OESTE 2010 FOI ORIENTADO  
POR D. SERAFIM FERREIRA E SILVA
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     Os Primeiros Sábados são, 
claramente, uma aposta ganha. A 
adesão dos casais do movimento 
durante o ano transacto e a 
receptividade nas paróquias levou a 
Equipa de Sector a elevar os Primeiros 
Sábados à condição de actividade-
chave da estratégia do movimento na 
área da sua actuação. 
 
     A importância desta devoção para as 
ENS é, por demais, evidente. Convém 
não esquecer a sua ligação a Fátima, 
onde Nossa Senhora a recomendou aos 
pastorinhos (tendo mais tarde repetido o 
pedido a Lúcia, em Pontevedra). Mas 

importa 
realçar também que ela constitui uma 
óptima oportunidade para congregar em 
oração todos aqueles que reconhecem na 
Senhora do Sim um modelo de vida cristã. 
 
     Neste sentido, os Primeiros Sábados 
fornecem-nos o pretexto, se assim nos 
podemos expressar, para nos 
encontramos mensalmente e para 
rezarmos em grupo. Mas também para 
darmos a conhecer o movimento a outros 
casais da nossa região. Por esse motivo, 
o Sector optou por continuar a não 
centralizar a celebração num local 
específico, mas em diversificar as 
oportunidades celebrativas por diversas 
comunidades paroquiais. 

 

PRIMEIROS SÁBADOS CONTINUAM A SER 
PRETEXTO PARA UM ENCONTRO  

MENSAL DE ORAÇÃO 

Primeiro Sábado na Galiza. 

Janeiro / Maio 2010 

Primeiro Sábado no Sobreiro Curvo. 
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     Assim sendo, o primeiro sábado de Janeiro decorreu na localidade de 
Sobreiro Curvo, paróquia de A-dos-Cunhados, seguindo-se a Galiza 
(paróquia da Encarnação) em Fevereiro, Torres Vedras em Março, São 
Pedro da Cadeira em Abril e Bonabal (paróquia de S. Mamede da 
Ventosa), em Maio, onde teve lugar a Noite Mariana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeiro Sábado em Torres Vedras. Primeiro Sábado em S. Pedro da Cadeira. 

Primeiro Sábado em Torres Vedras. 11 



 

 
     O último dos 
Primeiros Sábados, o de 
Maio, teve lugar no 
Bonabal, paróquia de 
São Mamede da 
Ventosa. Às 21h00 
decorreu a Eucaristia, 
presidida pelo pároco 
Pe. Paulo Antunes, na 
qual todos se associaram 
à celebração das bodas 
de prata do casal Clara 

e Henrique Marçal, da Equipa Mafra 4. 
 

      
     Após esse momento, as mais de 
duzentas pessoas presentes, entre 
casais das Equipas e habitantes da 
localidade e de outros pontos da 
paróquia, puderam participar na 

BONABAL FOI PALCO DA NOITE MARIANA  

Maio 2010 
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procissão de velas que percorreu as ruas do Bonabal, que a comunidade 
local fez questão de decorar, transmitindo à actividade uma beleza e 
um conforto que é justo realçar. 

 
     Rezando o 
terço e cantando 
ao longo de todo o 
percurso, o grupo 
regressou à 
igreja, onde o 
celebrante deu 
por findo o tempo 
de oração. Seguiu-
se um pequeno 
momento de 

convívio, num espaço contíguo à 
igreja, que marcou aquela que foi a 
última actividade de massa do ano 
pastoral. Para o ano haverá mais, 
com certeza... 
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     Nasceu em Alcorochel, no Ribatejo, a 11 de Outubro de 1932, no seio de uma família 
humilde, de gente do campo. Aos 7 anos perdeu o pai, tendo passado a viver junto dos 
avós maternos, que ajudaram na sua educação. 
  

     Aos 13 anos entrou para o Seminário 
Patriarcal de Santarém, como resposta ao 
chamamento do Alto que afirma ter sentido 
através da acção da sua catequista, de onde 
seguiu, posteriormente, para Almada e, por 
fim, para os Olivais. 
 

     A sua ordenação como diácono, a 8 de 
Dezembro de 1958, dia de Nossa Senhora 
da Conceição, e como presbítero a 15 de 
Agosto de 1959, dia de Nossa Senhora da 
Assunção, marcaram decisivamente a sua 
ligação à Mãe do Céu. 
 

     Da sua actividade pastoral, nos primeiros 
tempos, destacam-se a missão como pároco 
de Fráguas, Outeiro da Cortiçada e Arruda 
dos Pisões, em Rio Maior, onde permaneceu 
sete anos (1959-1966), e em Salir de Matos, 
Couto e Carvalhal Benfeito, onde motivos de 
saúde o impediram de ultrapassar os dois 
anos de serviço (1966-1968). 

 

Foi na catequese, com a ajuda da sua catequista, que apurou os ouvidos para 
escutar o chamamento de Deus. Tornou-se padre. Talvez por isso, acreditou 
sempre que cada pessoa tem um papel inestimável na evangelização dos outros. 
Talvez também por isso, acreditou sempre que poderia aproximar as pessoas de 
Deus. Foi essa a atitude que procurou ter ao longo dos seus 50 anos de 
sacerdócio, que completou em Agosto de 2009. A felicidade em ser padre 
resume-se, para ele, nas palavras que então proferiu, em jeito de oração: 
“Obrigado a Ti Senhor Jesus! Obrigado a todos os que me ajudaram a ser Fiel 
à minha Vocação! Volvidos 50 anos, ainda gosto mais de ser Padre!” 

               Os nossos Conselheiros Espirituais: vidas com história 
 

PADRE MANUEL ANÍBAL MOTA DE SOUSA: 
A MISSÃO TRANSFORMADORA DO SACERDOTE  

Ordenação como sacerdote na Sé Patriarcal de 
Lisboa (15/08/1959) 
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     Depois de recuperar, foi transferido para 
a paróquia de Nossa Senhora da 
Encarnação, em Mafra, da qual tomou 
posse em 1968, então com 36 anos de 
idade, e onde permanece ainda hoje, 
passados que são já 41anos. 
 

     É na Encarnação que desenvolverá 
grande parte da pastoral que o caracteriza 
como sacerdote: a grande vontade de 

trabalhar em prol da paróquia e das suas gentes; e a assunção plena do espírito de missão 
e de evangelização da comunidade, ajudando-a a descobrir o sentido da vivência do 
Cristianismo. 
 

     É nesse contexto que ocorre a concretização de 
várias obras na paróquia, alcançadas por via da 
realização de matanças do porco, que, durante 
anos, envolveram (e continuam a envolver) centenas 
de colaboradores, entre homens, mulheres e 
crianças, e que permitiram construir igrejas (como as 
do Barril, Azenhas dos Tanoeiros e Galiza) e outros 
espaços cívicos e religiosos, bem como realizar 

várias obras de restauro. 
 

     Para além destas 
realizações, fundou ainda 
o actual Agrupamento de 
Escuteiros, lançou o Centro Social e Paroquial, actualmente 
com Centro de Dia e Apoio Domiciliário, levou o cinema para a 
freguesia, fundou a Telescola, a Casa do Povo e a Associação 
de Socorros da Encarnação. 
 

     A doença, que o persegue há cerca de 5 anos, fê-lo regrar o 
seu ritmo de trabalho pastoral, sem nunca abdicar, contudo, dos 
princípios que sempre prosseguiu. 

 

     Em 15 de Agosto de 2009, em pleno Ano Sacerdotal, celebrou as suas Bodas de Ouro 
como padre. Foi o culminar de uma vida intensa ao serviço da Igreja.  
 

     A sua devoção a Nossa Senhora ajudou-o a compreender, desde o início, as vantagens 
que um movimento como as ENS poderiam trazer para a vida conjugal dos casais cristãos. 
Abraçou, por isso, o projecto desde sempre e com entusiasmo, tornando-se conselheiro 
espiritual de algumas das equipas que foram surgindo na área de Torres Vedras e Mafra, e 
depois, do Sector de Torres Vedras, que se formou a partir de Caldas da Rainha. 
Actualmente mantém-se como assistente das Equipas Torres 3 e 8 e da Equipa de Sector. 
 

Abertura das Actividades 
ENS (26/09/2009) 

O Pe. Mota no final da celebração das 
Bodas de Ouro sacerdotais (15/08/2009) 

O Pe. Mota na festa dos 75 anos (11/10/2007).
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EM BUSCA DA RESSURREIÇÃO... 
 

 

De Agosto de 2009 para cá, as ENS viram partir para o Pai 
três dos seus entes queridos. O primeiro foi o Pe. Francisco Amorim, conselheiro 
espiritual da Equipa Torres 13, que faleceu a 17 de Agosto de 2009, com apenas 
47 anos de idade, vítima de doença que se havia começado a manifestar no ano 
anterior. Já mais recentemente, em Abril de 2010, e com a diferença de pouco 

mais de duas semanas, foi a vez da 
Equipa Mafra 3 deparar-se com o 
sentimento humano da perda de dois 
dos seus amigos de longa data: 
Francisco Almeida, o “Ti Chico”, 
falecido no primeiro dia do mês, e 
Manuel Luís Franco Henriques, 
falecido no dia 19. Aos familiares e 
amigos, e particularmente às viúvas 
Jesuína Almeida e Zélia Henriques, 
fica o abraço fraterno de todos os 
equipistas do Sector de Torres Vedras, 

feito também de alegria pela certeza que temos da Ressurreição. 
Sobre o Pe. Francisco Amorim, publicamos aqui o texto elaborado pela 

Equipa Torres 13, e que se encontra no site do movimento na Internet... 
 

   AO PADRE FRANCISCO 
     Do Padre Francisco recordamos a figura franzina, o 
olhar atento, a simpatia, a vontade de melhorar o mundo. 
Lembramos a sua disponibilidade, os conselhos, os úteis 
ensinamentos. Sério e zeloso com as coisas de Deus: “Não 
se adora a ninguém mais do que a Deus, Nosso Senhor – 
frequentemente dizia.” 
     Acreditámos que não partiria tão cedo, mas sabemos que 

cumpriu a sua missão e que partiu para junto do Pai, onde 
certamente continuará a velar pelo “seu rebanho”, como 

sempre o fez, com bondade, na “terra dos vivos”. 
     Não quereria, com certeza, que chorássemos por ele, nem desalentados 
descurássemos a nossa fé. Confessamos que, por vezes, é difícil, embora saibamos 
que quem acredita não morre nunca, pois Deus acolhe generosamente os filhos no 
seu regaço e “em verdes prados [os] faz descansar”. 
     Ao nosso querido e saudoso Padre Francisco o nosso enorme bem-haja pelo 
muito que nos deu, pelo que partilhámos, pelo caminho que juntos percorremos. 
     A Torres 13 promete: ser forte na fé, justa no julgamento, obreira da paz… 
Assim Deus nos proteja e seja a nossa “força e o nosso escudo”!  
 

Torres 13 (17 de Outubro de 2009) 

 

Francisco Almeida 
(†01/04/2010) 

  Manuel Luís Henriques  
           (†19/04/2010) 

16 

Pe. Francisco Amorim 
(†17/08/2009) 


