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NOVO ANO... 
NOVA EQUIPA DE SECTOR... 

NOVOS DESAFIOS...

Os ciclos repetem-se incessantemente na 
nossa vida. Passado mais um período de férias, 
cá estamos de regresso para iniciar um novo 
ano pastoral, pleno de desafios, de propostas e 
de expectativas. Enquanto membros das 
Equipas de Nossa Senhora, sentimos que o 
novo ano é mais uma oportunidade para nos 
aproximarmos do Senhor da Vida. As 
oportunidades agradecem-se, e, por isso, lá 
estaremos no Barril, no dia 26 de Setembro, 
para rezarmos uns pelos outros e para 
acompanharmos a nova Equipa de Sector, que 
estará ao serviço de todos no próximo triénio. 

NOVOS DESAFIOS DO 
MOVIMENTO 

 
     Conforme já é tradição no nosso 
Movimento, de dois em dois anos 
realiza-se o Encontro Nacional de 
Responsáveis, em Fátima, em 
alternância com o encontro aberto a 
todos. Este ano, o evento é 
destinado só a responsáveis, 
apelando-se a que todas as equipas 
façam um esforço para estar 
representadas (pelo casal 
responsável ou, em última 
instância, por outro casal da 
equipa).  
 

     A grande novidade para este ano 
é o novo modelo de formação das 
ENS, que passa pelos encontros de 
“Equipas em Caminhada” (para as 
que têm entre 5 e 7 anos de 
existência) e “Equipas em 
Comunhão” (para as que já reúnem 
há 10-12 anos). Este novo modelo 
vai ser amplamente divulgado ao 
longo do ano. 
 

     2012 vai ser o ano do Encontro 
Internacional. O desafio chama-se 
Brasília. Parece que ainda está 
longe, mas não será tanto assim... 
Quem desejar viver este momento 
único, convém ir pensando, desde 
já, em colocar uns trocos de parte... 



 
 

 
 
                                                                Chamados a servir... (1) 
 
            A Ana e o Vasco Varela, responsáveis pela Supra-Região Portugal até ao passado 
ano de 2009, diziam, na última carta que enviaram, nessa qualidade, a todos os casais das 
Equipas de Nossa Senhora, que “o nosso movimento é sábio”. Com essa afirmação, 
queriam enaltecer a metodologia da rotatividade das responsabilidades que as ENS 
promovem, quer a um nível mais próximo, o do funcionamento de cada uma das equipas, 
quer ao nível da própria estrutura do movimento. 
 

       Nada melhor do que começar este texto com uma verdade tão inabalável. O Evangelho 
mostra-nos que a caminhada para a santidade é um projecto comunitário em que todos 
somos responsáveis uns pelos outros. As ENS não poderiam, por isso, ser diferentes. Nas 
nossas equipas não podemos estar sempre à espera que os outros “puxem a carroça”. 
Todos temos que colocar a força dos nossos braços e os nossos dons ao serviço do 
objectivo que é levá-la por diante. E se há momentos em que estamos mais atrás, a 
empurrar, outros há em que temos que tomar a dianteira e puxar. Quem ainda não percebeu 
isto é porque não vive o carisma do movimento... 
 

       Da nossa parte, chegou o momento de passarmos o testemunho desta missão de casal 
responsável do Sector de Torres Vedras, que com alegria desempenhámos ao longo dos 
três últimos anos, somados a outros três em que servimos como casal de ligação. Dizer-vos 
o quanto ficámos enriquecidos com este serviço não caberia neste espaço, nem tão pouco 
seria fácil de traduzir em palavras. Limitamo-nos, por isso, a agradecer. Primeiro que tudo, 
ao Pai do Céu, que nos concede permanentemente a coragem de abraçarmos desafios que 
a racionalidade associada à nossa natureza humana quer frequentemente recusar. Depois, à 
Maria João e ao Nuno, que, naquele ano de 2007, nos escolheram para lhes suceder, numa 
prova de confiança que registamos com gratidão. Por fim, a todos os casais que connosco 
colaboraram e que participaram nas actividades que promovemos, e que, com isso, 
facilitaram a nossa missão e nos ajudaram a perceber que valeu a pena. 
 

       Aos amigos que connosco trabalharam directamente na equipa de Sector (Ana Isabel e 
António, Augusta e Alfredo, Carmen e Humberto, Ermelinda e António Alfredo, Maria João e 
Nuno, Paula e Paulo, bem como o Pe. Mota) gostaríamos de dizer que foram para nós 
inspiradores e suporte. A vós devemos muito do que foi possível fazer. 
 

       A última palavra vai, naturalmente, para a Ermelinda e para o António Alfredo, que 
aceitaram pegar nas rédeas do movimento no nosso Sector durante os próximos três anos. 
A sua generosidade, empenho, capacidade e dinamismo, tantas vezes demonstrados, são 
para nós a garantia evidente de que o Sector fica em muito boas mãos. Amigos, agora é 
convosco! Da nossa parte, podem contar com a colaboração nas tarefas para que formos 
chamados, e, mais importante do que isso, com a nossa oração. 
 

Fátima e Eduardo Frutuoso 

Editorial 
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Chamados a servir... (2) 
 
 

 
 

Caros amigos, 
 

Somos a Ermelinda e o António Gomes da Equipa Torres 3. Há três 
anos atrás fomos convidados para fazer parte da Equipa de Sector, e, um 
pouco a medo, não demorámos a dar o nosso sim. Passaram três anos e 
sentimo-nos aliviados ao pensar que tínhamos a tarefa cumprida. Chegámos, 
inclusive, a comentar o facto de passarmos a ter menos uma 
responsabilidade, e, por sinal, menos trabalho.  

 
Mas parece que o Pai não pensou da mesma maneira. Não era essa a 

Sua vontade. É assim que lhe rezamos muitas vezes: “Seja feita a Vossa 
vontade”... E assim aconteceu: assumimos neste novo ano pastoral uma 
responsabilidade enorme, a de casal responsável do sector de Torres Vedras. 
Ficava-nos bem, mas não seria verdade, se disséssemos que o nosso sim foi 
dado com grande entusiasmo. Na altura em que nos foi feito o convite pela 
Fátima e pelo Eduardo, ficámos em “estado de choque”. Não podemos, não 
temos perfil... Não temos jeito! 
 

Mas Deus fala sempre no momento certo, pois este convite foi-nos 
feito em Fátima, pouco antes do terço, na Capelinha das Aparições, e em 
frente a Maria foi difícil pensar na hipótese de recusar trabalhar para um 
movimento que tanto nos tem dado. 
 

Sentimos que a responsabilidade é enorme e que somos apenas um 
casal como qualquer um de vós que se dispôs ao serviço de Deus e do 
movimento. Confiamos também, e agradecemos de uma forma muito especial 
aos casais que farão caminhada connosco nesta nova Equipa de Sector e, 
que com o mesmo espírito de serviço aceitaram este desafio. Acreditamos 
profundamente que só em conjunto e com a bênção da Mãe conseguiremos 
viver com verdade tudo o que nos é pedido. Assim Maria nos ajude! 
 

Um abraço em Cristo,  
Ermelinda e António Gomes (CRS) 

 
 

Em jeito de apresentação...
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PROGRAMA DAS ACTIVIDADES PARA 2010-2011 
 
- 26 de Setembro de 2010 – Início das actividades (Barril) 
- 16 e 17 de Outubro de 2010 – Formação de Responsáveis de Sector (Fátima) 
- 27 e 28 de Novembro de 2010 – Encontro Nacional de Responsáveis (Fátima) 
- 08 de Janeiro de 2011 – Celebração do 1º Sábado (local a indicar) 
- 17 de Janeiro de 2011 – Jantar com os assistentes (“Moinho do Paúl”) 
- Entre 11 e 23 de Janeiro de 2011 – Reuniões das equipas de ligação 
- 21, 22 e 23 de Janeiro de 2011 – Retiro da Região (Hotel Santo Amaro, Fátima) 
- 05 de Fevereiro de 2011 – Celebração do 1º Sábado (local a indicar) 
- 05 de Março de 2011 – Celebração do 1º Sábado (local a indicar) 
- 02 de Abril de 2011 – Celebração do 1º Sábado (local a indicar) 
- 07 de Maio de 2011 – Celebração do 1º Sábado: Noite Mariana (local a indicar) 
- 05[?] de Junho de 2011 – Dia da Região 
- Entre 13 e 26 de Junho de 2010 – Reuniões das equipas de ligação 
 
 
 

EQUIPA DE SECTOR PARA O TRIÉNIO 2010-2013 
 
- Ermelinda e Alfredo Gomes (Torres 3) – Casal Responsável do Sector 
  Terão a seu cargo a missão de ligar as Equipas Torres 11, Torres 14 e Mafra 4 
 
- Carmen e Humberto Ferreira da Silva (Torres 12) 
  Terão a seu cargo a missão de ligar as Equipas Torres 10, Mafra 3 e Carregado 1 
 
- Noémia e António Miranda (Torres 3) 
  Terão a seu cargo a missão de ligar as Equipas Torres 4, Torres 13 e Mafra 1 
 
- Ana Isabel e António Conrado (Torres 10) 
  Terão a seu cargo a missão de ligar as Equipas Torres 2, Torres 5 e Torres 8 
 
- Lina e Alexandre Reis Ferreira (Carregado 1) 
  Terão a seu cargo a missão de ligar as Equipas Torres 12 e Torres 15 
 
- Emília Margarida e Miguel Ribeiro (Torres 14) 
  Terão a seu cargo a missão de ligar as Equipas Torres 3 e Torres 9 
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     O encerramento do 
ano pastoral de 2009-
2010, ao nível do Sector 
de Torres Vedras, ficou 
marcado por uma 
peregrinação a espaços 
religiosos do centro de 
Espanha, que teve lugar 
de 3 a 6 de Junho de 
2010. O tradicional “Dia 
do Sector” foi, assim, 
assinalado em moldes 
diferentes e com um 
calendário mais extenso. 

 

     Tratou-se de um 
projecto novo, com características que ainda nunca tinham sido testadas no 
âmbito do Sector, e que demonstrou todas as suas potencialidades, tendo em 
conta o nível de adesão dos equipistas e os testemunhos dos participantes no 
final da viagem. 
 

Aconteceu em Junho... 

PROJECTO “ROTA DOS SANTUÁRIOS”
VIAGEM AO CENTRO DE ESPANHA

 
No Teatro Romano, em Mérida. 

 
Jantar no Real Monasterio de Guadalupe. 

 
Toledo vestiu-se de gala para receber  

a solenidade do Corpo de Deus. 5 



     O grupo de peregrinos/viajantes 
partiu de Torres Vedras, de 
autocarro, junto do tribunal, pelas 
06h00 da manhã do dia 3 de Junho. 
Eram ao todo 52 pessoas, incluindo o 
conselheiro espiritual do Sector, Pe. 
Mota, e a guia da agência. O percurso 
desse primeiro dia incluiu uma 
paragem em Mérida, para se visitar o 
Teatro Romano e para almoçar, e a 
chegada a Guadalupe a meio da tarde, 
onde o grupo pernoitou. Numa capela 
do santuário, o Pe. Mota celebrou ainda a missa do Dia de Corpo de Deus. 
 

     O segundo dia iniciou-se 
com a visita aos museus do 
mosteiro e prosseguiu com a 
viagem até Toledo, antiga 
capital espanhola, cidade 
monumental, classificada 
como Património da 
Humanidade. Durante a 
tarde, os participantes 
puderam visitar a enorme 
catedral toledana e fazer um 
passeio pelo centro histórico 
da cidade. 

 

     O terceiro dia levou os 
peregrinos até Ávila, cidade bem 
conhecida pelas suas imponentes 
muralhas e por ter sido o berço 
de Santa Teresa, Doutora da 
Igreja. No caminho, houve ainda 
oportunidade para visitar o 
complexo de San Lorenzo del 
Escorial, residência dos reis de 
Espanha durante o “Século de 
ouro” da história do país. 

 
  Viagem pelo património de Toledo. 

Visita a San Lorenzo de El Escorial. 
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          Diversão nocturna em Ávila... 



       

     O dia 6 de Junho 
foi o dia do regresso 
a Portugal. Durante a 
manhã, o grupo 
completou a visita a 
Ávila, que tinha 
iniciado na tarde 
anterior, e seguiu 
para Alba de Tormes, 
localidade onde Santa 
Teresa passou os 
últimos quinze dias da 
sua vida e onde foi 
sepultada. A missa 
dominical foi 
celebrada precisamente no convento de monjas carmelitas que Santa Teresa 
fundou e onde se encontram as suas relíquias. 
 

     Mas a “Rota dos Santuários” não acabou por aqui. A amizade e a 
cumplicidade que estes momentos sempre proporcionam entre os participantes 
prolongou-se na organização posterior de um jantar-convívio, onde foi possível 
ver o filme da viagem, trocar fotografias e relembrar bons momentos vividos 
em conjunto.  

 
 

 
“Foto de família” em Ávila. 

Missa dominical em Alba de Tormes. 

Pelas ruas de Ávila... 
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Outubro: 
    
- Dia 1   – Emília Félix e Miguel Ribeiro (TV 14) 
- Dia 25 – Celeste e David Santos (Carreg. 1) 

Setembro: 
    
- Dia 2   – Edite Duarte Filipe (Maf. 3) 
- Dia 3   – António Filipe (Maf. 3) 
              – Gil Lucas (Maf. 1) 
- Dia 4   – Humberto Ferreira da Silva (TV 12) 
- Dia 7   – Rui Rocha Pinto (TV 8) 
- Dia 14 – Lina Maria Reis Ferreira (Carreg. 1) 
              – Paula Maria Gomes (Carreg. 1) 
              – Pe. Aníbal Pinto (TV 2) 
- Dia 20 – Luís Miguel Roque (TV 11) 
- Dia 24 – Celestino Lúcio (TV 15) 
- Dia 27 – Emília Margarida Félix (TV 14) 
              – Celeste Santos (Carreg. 1) 
- Dia 28 – Maria Celeste Mateus (Leta) (Maf. 3) 
- Dia 30 – Maria de Fátima Santos (TV 4) 
              – Ernesto Avelar (TV 8) 

Outubro: 
    
- Dia 1   – M.ª Filomena Oliveira Nunes (TV 13) 
              – Serafim Dias (TV 9) 
- Dia 8   – Cândida Morais (TV 2) 
- Dia 11 – Pe. Aníbal Mota (TV 3 e 8) 
- Dia 12 – Boa Hora Marques (TV 2) 
              – Inês Nascimento (TV 8) 
- Dia 16 – Américo Batalha Filipe (Maf. 3) 
- Dia 21 – António Alfredo Gomes (TV 3) 
- Dia 22 – Joaquina Miranda (TV 5) 
- Dia 23 – Celestino Póvoa (Maf. 1) 
- Dia 30 – João Paulo Rosa (Carreg. 1) 
- Dia 31 – Carlos Manuel Antunes (TV 12) 
 

ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO 

ANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTO 
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ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO 

Setembro: 
    
- Dia 28 – Pe. Nelson Matias Pereira (TV 10) 

                                       Setembro: 
    
- Dia 1   – M.ª Alice e Celestino Póvoa (Maf. 1) 
              – M.ª Ermelinda e Luís Cunha (TV 11) 
- Dia 3   – M.ª Carmo e José Maria Antunes (TV 2) 
              – Teresa e Luís Ribeiro (Carreg. 1) 
- Dia 7   – Ana Isabel e Ludgero Carlos (TV 11) 
              – Cristina e Carlos Antunes (TV 12) 
- Dia 11 – Elisa e Licínio Baeta (TV 14) 
- Dia 14 – M.ª Fátima e Francisco Gomes (Maf. 4) 
              – Paula Gomes e Paulo Franco (Carreg. 1) 
- Dia 18 – Carla e Vitor Frutuoso (TV 14) 
- Dia 19 – M.ª Lurdes e Maximiano Frutuoso (TV 2) 
              – M.ª Fátima e Eduardo Frutuoso (TV 12) 
- Dia 20 – Cláudia e Mário Carvalho (Carreg. 1) 
- Dia 21 – Ilda e Ernesto Avelar (TV 8) 
- Dia 24 – Ana Cristina e Fernando Ferreira (TV 4) 


