
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Estamos no final de mais um ano pastoral. Olhando para trás, podemos ter 
várias reacções: ou ficamos satisfeitos 
pelas tarefas levadas a cabo e por 
eventuais sucessos alcançados; ou 
caímos na melancolia ao percebermos 
que fomos incapazes de outras 
realizações. É sempre assim em tudo o 
que fazemos, e o trabalho no Sector não 
foge a esta rotina. 
      

     Este foi o ano em que se relançou a 
devoção dos Primeiros Sábados na área 
do nosso Sector. Muitos eram os casais que a praticavam individualmente, mas 
vinha faltando uma acção que desse expressão de conjunto a essa devoção 
mariana tão cara ao nosso movimento. Aberta essa porta, vamos com certeza 
beneficiar do ar fresco que por ela passa para o futuro. 

 
     Estes números do “Pôr-em-Comum” 
(trata-se de três números que abrangem os 
meses do ano de 2009) pretendem fazer 
uma retrospectiva do ano que vivemos no 
nosso Sector. A junção destes números foi 
uma opção ditada pelas circunstâncias, 
mas que julgamos útil. Esperamos que 
concordem connosco. 

                 Equipas de Nossa Senhora – Torres Vedras                                     E-mail: ens.torresvedras@gmail.com 
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                                                                Um ano de caminhada... 
 
      

              Quem faz uma caminhada sabe que nem sempre consegue andar com o 
mesmo ritmo. E sabe também que não é possível ter sempre paisagens de sonho ao 
longo do percurso... A não ser que não se pretenda enfrentar todo o caminho só para se 
estar sempre em torno do lago ou do campo florido. Mas essa será uma caminhada que 
não leva a lado nenhum, simplesmente porque não se sai do mesmo sítio... 
 

     Na nossa vida acontece frequentemente isto. Há momentos na caminhada que 
parecem muito cinzentos, mas a verdade é que sem eles não é possível atingir o arco-
íris. O próprio Jesus, quando agonizava no Getsémani, rezava a Deus dizendo: “Meu 
Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice” (Mt 26,39). Mas Ele sabia que isso não 
podia ser. Não era possível queimar etapas no projecto de Deus. O grão de trigo tinha 
que ser semeado e morrer na terra para dar fruto. E, por isso, acrescentou: “No entanto, 
não seja como Eu quero, mas como Tu queres” (Mt 26,39). 
 

     Ora aqui está a grande diferença: é que Jesus aceita o projecto do Pai, mesmo 
sabendo que ele lhe vai trazer sofrimento, porque tem consciência de que só ele conduz 
à eternidade. Nós, da nossa parte, provavelmente por falta de fé, preferimos fugir das 
contrariedades e fazer como Pedro, que no monte da transfiguração abre o coração a 
Jesus, dizendo: “Senhor, é bom estarmos aqui; se quiseres, farei aqui três tendas: uma 
para ti, uma para Moisés e outra para Elias.” (Mt 17,4). Jesus nem lhe ligou. Talvez seja 
isso que acontece quando lhe pedimos que nos liberte das nossas cruzes... 
 

     Pedro sentiu-se tão bem que nem se lembrou que tinha deixado os outros no sopé do 
monte. E já lá queria ficar, mesmo sem eles. Eis o grande erro: pensarmos que é 
possível chegar à salvação abandonando os outros, aqueles que nos foram dados para 
cuidarmos... Deus nunca pode compactuar com tamanha falta de caridade!... 
 

     Vamos entrar de férias... E as férias são uma oportunidade excelente para nos 
olharmos ao espelho (já que durante o ano não há tempo) e percebermos como estamos 
a cuidar daqueles que nos foram confiados. Familiares, amigos, colegas de trabalho, não 
importa... Como foi a nossa atitude durante o ano para com eles? Deixámo-los no sopé 
do monte ou arrastámo-los connosco monte acima? Erguemos tendas só para nós ou 
descemos a montanha e abraçámos o mundo? 
 

     Às vezes preferimos nem ouvir as respostas. Mas a nossa condição de cristãos não 
nos vai deixar de consciência tranquila se não fizermos as perguntas... 
 

         Boas férias. 
 Fátima e Eduardo Frutuoso (CRS) 
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     O Encontro Nacional 
de Responsáveis das 
Equipas de Nossa 
Senhora deste ano 
pastoral de 
2008/2009, su-
bordinado ao tema 
“Para dar muito fruto”, 
teve lugar em Fátima a 
6 e 7 de Dezembro de 
2008. Para além dos 
momentos de oração 
conjunta, que incluiu o 
terço na Capelinha das 
Aparições no sábado à 
noite, seguido de 
procissão de velas, da 
habitual reunião de 
equipas mistas e da 
Eucaristia, o evento foi 

organizado em torno de três painéis: o primeiro teve lugar no sábado de manhã e foi dedicado à 
“Família”, tendo contado com o testemunho de um casal e dois jovens; o segundo, a propósito da 
“Igreja”, reuniu na mesa vários bispos e sacerdotes representantes de dioceses de países 
lusófonos; o terceiro, intitulado “Frutos”, foi apresentado por um sacerdote jesuíta, o Pe. Carlos 
Carneiro, que lembrou que é Deus quem dá sentido à missão. 
 

        
 

Novembro / Dezembro 2008 

ENCONTRO NACIONAL DE RESPONSÁVEIS 
Fátima – 6 e 7 de Dezembro de 2008

                                 Aspecto da celebração da Eucaristia. 

Aspecto da assembleia durante um dos painéis. 
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          Momento da Eucaristia. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
Olá a todos, 

 

 Somos o Casal Lina e Alexandre, pertencemos à Equipa de Nossa 
Senhora Carregado 1, e estivemos presentes no encontro de responsáveis que se 
realizou em Fátima nos passados dias 6 e 7 de Dezembro de 2008. Foi o nosso 
primeiro encontro de responsáveis, e por isso queremos, desde já, apresentar os 
nossos parabéns pela organização e empenho que tiveram todos os casais 
envolvidos na realização deste encontro. 

 

Foram de facto momentos aprazíveis de convívio e partilha que tivemos 
com outros casais de várias zonas do país, durante estes dois dias, sendo a 
reunião de Equipas Mistas um bom exemplo desses momentos. Pois, nem o 
tempo chuvoso que esteve presente em Fátima nestes dois dias conseguiu 
acinzentar o encontro, uma vez que o interesse dos painéis apresentados foi 
evidente. Deles destacamos o testemunho de elementos das Equipas de Jovens 
de Nossa Senhora e os seus “pensamentos achistas”, uma apresentação das 
várias acções de expansão do nosso movimento no Continente Africano com 
testemunhos dos próprios Senhores Bispos de Angola, Moçambique, Cabo Verde 
e S. Tomé e Príncipe, e, por fim, as palavras entusiasmantes, cheias de fruto da 
sua experiência e conhecimento, que o Padre Carlos Carneiro nos transmitiu. 

 

Um dos objectivos deste Encontro foi o de estarmos juntos, aprofundando 
o nosso sentimento de pertença a este movimento que tanto nos tem dado e a 
reflectir nos frutos que a Igreja e o mundo esperam dele através da acção de cada 
casal cristão. Sendo o casal cristão a génese do nosso movimento, como 
podemos então definirmo-nos, identificarmo-nos, como tal? 

 

Henri Caffarel escreveu: 
 

Um verdadeiro Casal Cristão 
É uma grande obra de Deus. 
 

Um verdadeiro Casal Cristão 
É uma coisa muito bonita. 
 

Correis o risco de estardes habituados a isto 
De já não louvardes a Deus. 
 

Um verdadeiro Casal Cristão 
É o esplendor do Sacramento do Matrimónio. 
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Um verdadeiro Casal Cristão 
É um reflexo da imensa ternura que une Cristo e a Igreja. 
 

Correis o risco de estardes habituados a isto 
De já não vos admirardes. 
 

Como casais cristãos que somos, discípulos de Cristo, devemos estar ao 
Seu serviço na nossa família, no trabalho, no movimento, na Igreja e no mundo. 

 

Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê a sabedoria e discernimento 
para estarmos atentos e abertos à acção em cada uma das realidades em que 
vivemos para que possamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo e darmos 
muito fruto. 

 
Lina Reis e Alexandre Ferreira (Equipa Carregado 1) 
 

 
 
 

 
 
 

Estes dias, em Fátima, são sempre para nós dias de paz interior e de 
aprendizagem, com a troca de impressões que tivemos com outros casais e com 
as equipas mistas. 

 

Foi feito um esforço que para que tudo corresse bem, pelo que há que 
reconhecer o mérito de todos os que trabalharam para esse fim. 

 

Não temos dúvidas nenhumas de que o Espírito Santo dá sempre uma 
“mãozinha” àqueles que se esforçam na divulgação da Palavra de Deus e em 
louvor à Mãe Santíssima. 

 

Foi gratificante ouvir os senhores bispos falar sobre as suas comunidades 
e seus costumes. Somos todos diferentes, mas o nosso caminho é o mesmo, é 
para Deus.  

 

O Senhor padre António Carneiro falou com muita lucidez sobre as 
vocações: é preciso haver famílias cristãs, mas coesas no que deve ser uma 
família cristã. 

 
Gina e José Pedro Santos (Equipa Torres 10)  

 
 

Encontro Nacional de Responsáveis ENS

Testemunhos (II)
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     À semelhança de 
outros anos, a nossa 
Equipa promoveu a 
animação da 
Eucaristia do dia 8 
de Dezembro de 
2009 na nossa 
Paróquia, tendo 
aproveitado também 
para fazer uma 
breve apresentação 
do movimento na 
celebração. A nossa 
participação passou 
pela decoração da 
Igreja com faixas 
alusivas ao 
movimento, pela 

colocação do símbolo das ENS em frente ao altar e pela colaboração no 
Coro, nas leituras e na distribuição 
da Sagrada Comunhão. 
 

     Terminado o momento religioso, 
a equipa juntou-se para almoçar em 
Cheganças e reinou a camaradagem, 
cumplicidade e alegria, como é 
habitual nos nossos encontros. 
 

     Equipa Carregado 1 
 

 

EQUIPA CARREGADO 1 ANIMA LITURGIA  
E DIVULGA O MOVIMENTO 

O símbolo das ENS que foi usado no Encontro Nacional de Fátima esteve 
colocado diante do altar da Igreja do Carregado nesta celebração.

 

O almoço em Cheganças... As faixas do Encontro Nacional também 
marcaram presença no Carregado. 6 



 
 
 

 
          Como é já habitual, 
a Equipa de Sector levou a 
cabo o tradicional 
Encontro-Jantar com os 
conselheiros espirituais que 
acompanham as nossas 
equipas, o qual teve lugar 
no “Moinho do Paúl” no 
dia 19 de Janeiro de 2009. 
Foi um momento 
agradável de partilha e de 
diálogo sobre o programa 
e as estratégias encetadas 
pelo Sector para o movimento na nossa zona, ficando a certeza 

que podemos contar sempre 
com os nossos conselheiros 
nesta caminhada de 
crescimento da 
espiritualidade conjugal que é 
própria do nosso movimento. 
 
 
 

 
 

Janeiro / Fevereiro 2009 

ENCONTRO DO SECTOR COM OS 
CONSELHEIROS ESPIRITUAIS  
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     Subordinado ao tema “Templos do 
Espírito Santo”, o Retiro da Região 
Oeste decorreu este ano no fim-de-
semana de passagem do mês de Janeiro 
para Fevereiro na já conhecida 
Residencial Santo Amaro, em Fátima. 
Foi a primeira vez que o Retiro se 
destinou apenas a casais dos Sectores 
de Torres Vedras e Caldas da Rainha, já 
que a necessidade de reorganização do movimento e a sua adaptação ao mapa das 

dioceses determinou a separação da antiga 
Região Ribatejo-Oeste em duas partes.  
 

     O retiro, que contou com a presença 
de 30 casais, foi orientado pelo Padre 
Edgar Correia Clara, director do jornal dio- 
 
 
  

cesano do Patriarcado de Lisboa, “Voz da Verdade”, 
e conselheiro espiritual da Equipa Mafra 3. 
 

     Para além dos vários momentos de reflexão 
em torno do tema central, houve ainda tempo para 
meditação individual e em casal, para o “Dever-de-
se-sentar”, para a reunião de equipas mistas e para 
vários momentos de oração. O retiro encerrou no 
domingo com a Eucaristia. 
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RETIRO DA REGIÃO OESTE 
30-31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2009 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     O filho pródigo, ao regressar a casa do pai, disse-lhe: «Pai, pequei contra o céu e 
para contigo. Já não sou digno de me chamar teu filho». Mas o pai disse aos criados: 
«trazei depressa o melhor traje e vesti-lho. Comamos, façamos uma festa, porque este 
meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e encontrou-se». E deram início 
à festa. (Lucas 15, 11ss.) 
 

     Esta etapa da Quaresma é [...] para ser vivida pelo povo cristão como um tempo de 
deserto. Faz-se deserto, mesmo estando no ruído da cidade, para que aconteça 
conversão, resistência às tentações, experiência do amor de Deus. E somos todos 
convidados para este encontro com o amor de Deus Pai, “rico em misericórdia”. 
 

     Quem não sente a necessidade de rever a sua vida, à luz da fé, e de se reconciliar 
com Deus? [...] Mas é somente com Deus que nos reconciliamos? A caminhada é 
comunitária. E isto tem um significado: Todos somos solidários na mesma situação de 
pecadores. Deus chama-nos a participar na sua santidade. Como Igreja que somos, 
tornamo-nos co-responsáveis, uns e outros, pela santidade da Igreja no meio do 
mundo! [...] 
 

     Como o filho da parábola, também nós somos convidados a tomar consciência da 
mediocridade da nossa vida de fé, a sentir que devemos regressar definitivamente ao 
amor de Deus Pai, a decidir qual o sentido que queremos dar à nossa existência 
humana e cristã, a entrar na alegria e na festa da Páscoa, porque Jesus, nosso irmão, 
pela Sua morte e ressurreição, nos chama à Vida nova e a comprometemo-nos a 
encontrar os pontos mais fracos – os nossos pecados – neste momento e nas 
condições da nossa vida. Mas Deus considera-nos a todos como destinatários da sua 
predilecção. 
 

     Nós cristãos acreditamos que só Deus perdoa os pecados e fá-lo por meio da 
Igreja. Como Jesus, o Filho de Deus, diz de Si próprio: “O Filho do Homem tem na 
terra o poder de perdoar os pecados” (Mc 2,10). Bispos e sacerdotes, pelo 
Sacramento da Ordem, exercem a mesma missão de Cristo, acolhendo, em seu nome  
e por seu mandato, a Reconciliação dos irmãos, com Deus e com a Igreja. 
 

     A Quaresma é, pois, o tempo em que, renunciando às trevas, devemos viver como 
filhos da luz, como novas criaturas. A conversão permanente acontece durante toda a 
vida. Porém, é no tempo quaresmal que escutamos de um modo mais forte o apelo à 
santidade de vida. 
 

     “Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará” (Ef 
5,14) 
 
 
------------------------------------------------------------ 

(*) Artigo publicado originalmente no jornal “Cruz Alta”, da Unidade Pastoral de Sintra (n.º 60, Março de 2009), 
paróquia onde o Pe. António Ramires exerce actualmente a sua missão pastoral. 

“Quaresma – Tempo de Conversão e Reconciliação”(*) 
 

Pe. António Ramires (Equipa Torres 12) 

A PALAVRA AOS ASSISTENTES 
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     Este ano de 2008/2009 fica marcado 
inevitavelmente pela reintrodução da 
celebração dos Primeiros Sábados no 
programa do nosso Sector. Foi uma 
aposta que considerámos importante, 
tendo em conta a ligação que o 
movimento mantém com esta devoção, 

que foi pedida por Nossa Senhora, em Fátima, aos pastorinhos, e 
mais tarde directamente a Lúcia, já em Pontevedra. 
 
     Mas, mais que o simples cumprir de uma devoção, os Primeiros 
Sábados são uma oportunidade para nos encontramos e rezarmos 
em conjunto. Por isso quisemos, neste primeiro ano, passar por 
algumas das comunidades paroquiais onde as Equipas estão 
presentes, rezando com elas o terço e participando na celebração da  

Janeiro / Maio 2009 

PRIMEIROS SÁBADOS 
CONSTITUÍRAM  

A GRANDE APOSTA  
DO ANO 

 

A celebração dos Primeiros Sábados 
iniciou-se na Encarnação  

no dia 3 de Janeiro. 

Momento do primeiro sábado de Fevereiro no Carregado. 

Momento do Terço na Igreja do Carregado 
(7 de Fevereiro) 
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Eucaristia. A presença de um 
número sempre significativo de 
casais das ENS em todos os locais 
onde se realizaram essas 
celebrações (Encarnação em 
Janeiro, Carregado em Fevereiro, Arneiros em Março, Casalinhos de 
Alfaiata em Abril e Barro em Maio) mostram que a ideia foi positiva 
e que pode continuar. A todos os párocos dessas comunidades, 
muitos deles conselheiros espirituais das nossas Equipas, aqui 
ficam também os nossos agradecimentos. 

 

No final do primeiro sábado no Carregado, os 
muitos casais das ENS presentes reuniram-se 

espontaneamente para um jantar. 

Momento do Terço no primeiro sábado de Março, 
dia 7, nos Arneiros (S. Mamede da Ventosa). 

 

O primeiro sábado de Abril decorreu na Igreja dos 
Casalinhos de Alfaiata (paróquia da Silveira). 
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          A encerrar a actividade dos 
Primeiros Sábados, o Sector das Equipas 
de Nossa Senhora de Torres Vedras 
promoveu uma Noite Mariana no Barro, 
que começou com a celebração da 
Eucaristia, pelas 21h00, na Igreja do 
Barro, na qual participaram muitos 
casais do movimento, para além da 
comunidade do Barro e de outros 
paroquianos.  
 
          Em seguida, os presentes 
concentraram-se junto do Hospital Dr. 
José Maria Antunes Júnior, de onde 
subiram em conjunto até junto da 
imagem de Nossa Senhora de Fátima, no 
alto do Monte da Pena. Cerca de 

duzentas pessoas, envergando velas, caminharam, primeiro em silêncio e 
meditação pessoal, e depois rezando o terço e cantando. Vários casais, 
jovens da comunidade do Barro e outros paroquianos foram convidados a 
recitar o terço, à vez, segurando, em conjunto, um grande terço de contas. 
 
          Junto da imagem de 
Nossa Senhora, três crianças, 
vestidas como os pastorinhos 
de Fátima, esperavam o 
grupo, tendo então dirigido a 
Nossa Senhora, em nome de 
todos, uma oração, a que se 
seguiu uma oração de 
consagração e a entrega, por 
parte de todos os casais 
presentes, de uma flor a 
Nossa Senhora. 

NOITE MARIANA NO BARRO 
EQUIPAS DE NOSSA SENHORA SOBEM AO ALTO DO MONTE DA PENA 
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ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO 
(Oração que foi rezada diante da imagem de Nossa Senhora, no alto do Monte da Pena) 
 
Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, 
Estamos aqui hoje, nesta noite bonita, ainda que fria, 
Diante de ti, neste monte de onde olhas a cidade  
E de onde acompanhas a azáfama dos teus filhos que, de tão atarefados, 
Se esquecem frequentemente da Tua presença... 
 

Vimos agradecer-Te porque, ao contrário do que acontece connosco,  
Tu nunca te esqueces de nós... 
Vimos agradecer ao Teu Filho Jesus,  
Nosso Deus e razão última da nossa Fé,  
Por teu intermédio,  
O dom da vida e a certeza de sermos amados por Ele. 
 

Vimos prostrar-nos diante de Ti 
E pedir-Te que continues a interceder por nós junto 
de Jesus, 
Para que Ele faça maravilhas em nós, 
Nos perdoe as nossas infidelidades, nos abençoe e 
nos guarde. 
 

Vimos confiar-Te a nossa vida,  
A vida do nosso cônjuge,  
Dos nossos filhos, 
Da nossa família. 
 

Vimos consagrar-Te os nossos corações, 
Os nossos sonhos, as nossas vontades,  
As nossas limitações, as nossas fraquezas, 
A nossa energia e a nossa riqueza... 
 

Neste dia em que encerramos a nossa actividade dos 
Primeiros Sábados 
Depois de termos rezado, ao longo de cinco meses, a Ti e a Teu filho  
Em conjunto com irmãos nossos de várias comunidades paroquiais, 
Queremos pedir-Te o dom da perseverança na Fé, 
E a energia para o serviço aos outros. 
 

Queremos confiar-te as nossas Equipas. 
Faz delas veículos do Espírito Santo. 
Que saibamos testemunhar o dom da Unidade, da Fé, da Esperança e da Caridade, 
Para que possamos, como São Paulo, afirmar sem equívocos, 
Que a nossa vida é templo do teu Filho, 
Verdadeiro palco onde Cristo actua e age para bem do mundo. 
 

Ámen! 

Barro, alto do Monte da Pena, 2 de Maio de 2009 – Sector ENS de Torres Vedras 13 



 
 
 

     No fim-de-semana de 
16 e 17 de Maio realizou-
se no Centro Diocesano de 
Espiritualidade Imaculado 
Coração de Maria, no 
Turcifal, o Encontro de 
Equipas Novas, que contou 
com a presença de várias 
equipas das Regiões de 
Lisboa e Oeste. Do nosso 
Sector esteve presente a 
Equipa Torres 15, que 
deixa assim a pilotagem, 
durante a qual foi 
acompanhada, num 
período de pouco mais de 
um ano, pelo casal Maria 
João e Nuno Roque Alves, 
da Equipa Torres 8. 
 

     Partindo da frase de Jesus, “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”, o 
encontro proporcionou momentos diversos de formação e reflexão, 
incluindo conferências, plenários, equipas mistas, tempos de oração e de 
reflexão em casal (nomeadamente o “Dever-de-se-Sentar) e de reunião em 
equipa. O encerramento ocorreu com a celebração da Eucaristia, no 
domingo, pelas 12h00, momento em que as várias “equipas novas” fizeram 
o seu compromisso. 
 
     A nova equipa, que passa assim a enriquecer o nosso Sector, é formada 
pelos seguintes casais: Sofia e Rui Cândido; Rute e João Casimiro; Patrícia 
e Nuno Martins; Sara e Renato Melícias; Leonor Lucas e Celestino Lúcio; e 
Susana Cabral e Nuno Santos. O conselheiro espiritual é o Pe. Nuno 
Amador Carlos. 

ENCONTRO DE EQUIPAS NOVAS NO TURCIFAL 
 

EQUIPA TORRES 15 REALIZA O SEU COMPROMISSO 
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“A Oração do lar”(*) 
A oração conjugal é um desses momentos 

privilegiados em que o lar se abre à acção do 
Espírito Santo. Com efeito não é preciso 

representar o casal como duas metades de uma esfera que, ao unir-
se, formam um todo bem fechado. Ele deve antes ser considerado 
como as duas metades de uma taça que se unem para se abrir à 
efusão do Espírito Santo (...). É preciso ir mais longe ainda e 
sublinhar o vínculo entre a oração do casal e o Sacramento do 
Matrimónio.  

 

A oração conjugal é um tempo forte do Sacramento do 
Matrimónio. Escutai quatro frases de quatro casais diferentes: 
”Quando fazemos a oração conjugal, é 
como se nos casássemos de novo”. 
“Esse momento é um prolongamento 
do nosso Sacramento do Matrimónio”. 
“Uma das suas razões de ser é 
conservar em nós a graça do 
matrimónio”. E finalmente: ”É como 
se, todas as noites, repetíssemos o 
nosso sim sacramental” (...). Por nada 
deste Mundo percam este “reencontro 
sacramental” que é a oração conjugal 
cristã: “Deus espera-vos aí” . 

 
* Pe. Caffarel – Conferência às Equipas de Nossa Senhora, 1980. 

A palavra do Fundador...
  
                                                 Pe. Henri Caffarel 

15 



 
     Completaram em Maio 27 anos de caminhada conjunta. No texto que se segue, da 
autoria da própria equipa, perpassam as múltiplas contrariedades e momentos de 
sofrimento pela partida de entes queridos, situações que poderiam ter conduzido a 
que o grupo se desfizesse. Mas não... A persistência e a capacidade de enfrentar de 
cabeça erguida as dificuldades foram sempre mais fortes. E o resultado aí está: uma 
equipa que continua a olhar o futuro com determinação... 

 
       Por volta de Maio de 1981, deu-
se o arranque da nossa Equipa. 
Como casal piloto tivemos o Jorge 
e a Rute Amaral, de Peniche, 
ambos já falecidos, que nos 
acompanharam durante a 
pilotagem e por mais algum tempo. 
 
       No início éramos oito casais 
cheios da esperança no 
Movimento: a Marta e o Deodato; a 
São e o Zé António; a Amelinha e o 
Miranda (ela está já na casa do 
Pai); a Fátima e o Manuel Fialho; a 

Fátima e o Luís; a Odete e o Correia Lopes; a Maria Luísa e o António Fidalgo; e a Cristina 
e o Fernando Couto, que se juntaram 
a nós mais tarde. O nosso assistente, 
desde a primeira hora, foi, e continua 
a ser, o nosso amigo, Padre José 
Manuel da Silva.  
 
       Tivemos bons momentos de 
convívio e actividades várias, mas 
também houve momentos difíceis 
como a partida e doença do Sérgio, 
filho da São e do Zé António. O 
convívio entre os filhos dos casais 
também foi importante, tendo-se feito 
grandes amizades. 

              Convívio à volta da mesa (Novembro de 1993). 

As Equipas: rostos com história 
 
  EQUIPA TORRES 4: O SENTIDO DA PERSISTÊNCIA 

Reunião na casa de um dos casais (1993) 
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       Alguns anos passados e por razões pessoais, saíram da Equipa alguns casais: a São 
e o Zé António, a Odete e o Correia Lopes, a Amelinha e o Miranda. Mais tarde, entraram o 
casal Cila e Emanuel Elias, que trouxeram sangue novo à Equipa, e em seguida o casal 
Adelina e Zé Corado, que foram igualmente mais valias para o grupo. 
 
       Durante estes anos, 
participámos no aniversário 
da Carta em Fátima, na 
grande Peregrinação a 
Roma de 1984 e, mais 
recentemente, na grande 
jornada de Lourdes, em 
Setembro de 2006. 
Habitualmente, a Equipa 
participa no retiro anual em 
Fátima e nas várias 
actividades propostas pelo 
Movimento. Em 1986, 
sofremos um novo abalo 
com a partida do nosso Nuno António, filho do casal Fidalgo. Em Março de 2005, foi a vez 
da Marta e do Deodato entregarem ao Senhor o seu Miguel. 
 
       Entre momentos altos de oração, convívio e estudo e as nossas fraquezas e 
dificuldades de cada dia, eis que já estão passados estes 27 anos... 

 
Equipa Torres 4 
 

  
17 Peregrinação a Fátima (1992) 

       Reunião em casa de um dos casais 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Março: 
    
- Dia 4   – Ilda Mª Avelar (TV 8) 
             – Susana Mª Cabral (TV 15) 
- Dia 11 – Sofia Isabel Cândido (TV 15) 
             – Nuno Miguel Santos (TV 15) 
- Dia 12 – M.ª Ermelinda Cunha (TV 11) 
- Dia 13 – Carla M.ª Morais (TV 12) 
- Dia 17 – Henrique Silva Marçal (Maf. 4) 
- Dia 18 – Ermelinda Vitória Gomes (TV 3) 
             – Virgínia Conceição Santos (TV 10) 
- Dia 19 – Pe. José Miguel Ramos (Maf. 4) 
- Dia 21 – Pe. José Manuel Silva (TV 4) 
- Dia 28 – Luciana Rita Moreira (TV 14) 

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 27 – Mª Conceição Varges (TV 2) 
- Dia 31 – Elvira Carvalho Sardinha (Torres 3) 
 

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 10 – Manuel Luís Henriques (Maf. 3) 
- Dia 12 – José Morgado Varges (TV 2) 
- Dia 14 – Paulo Fernando Morais (TV 12) 
- Dia 20 – M.ª Helena Soares (TV 6) 
              – João Rodrigues Raimundo (TV 9) 
- Dia 22 – Margarida Conceição Póvoa (Maf. 3) 
              – José Cardoso Ferreira (Maf. 4) 

ANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTO 

Abril: 
    
- Dia 1   – Alfredo Manuel Bento (Maf. 4) 
              – M.ª José Pereira (Carreg. 1) 
- Dia 2   – Luís Alberto Cunha (TV 11) 
- Dia 3   – Cristina Luís Antunes (TV 12) 
- Dia 4   – Licínio Augusto Baeta (TV 14) 
- Dia 7   – Rosa M.ª Carramão (TV 13) 
- Dia 12 – Fernando Couto Ferreira (TV 4) 
- Dia 13 – Sérgio Paulo Henriques (TV 13) 
- Dia 17 – Pe. Nelson Matias Pereira (TV 10) 
- Dia 20 – António Alves Sardinha (TV 3) 
              – Pe. Horácio Silva Correia (TV 5) 
- Dia 21 – Carlos José Figueiredo (TV 13) 
- Dia 22 – Carla Rute Henriques (TV 12) 
- Dia 24 – Ana Isabel Carlos (TV 11) 
- Dia 25 – M.ª Lurdes Ferreira (Maf. 3) 
              – Renato Jorge Melícias (TV 15) 
- Dia 26 – José Pedro Santos (TV 10) 
- Dia 29 – Afonso Paulo Henriques (TV 12) 
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Março: 
    
- Dia 1   – M.ª Filomena e Luís Oliveira Nunes (TV 13) 
- Dia 3   – M.ª Lurdes e Leonel Ferreira (Maf. 3) 

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) 

Junho: 
    
- Dia 1   – Pedro Manuel Nunes (TV 11) 
- Dia 2   – Carmen Ferreira da Silva (TV 12) 
              – Noémia Miranda (TV 3) 
              – Nuno Alves (TV 8) 
- Dia 3   – José Carlos Miranda (TV 5) 
- Dia 5   – Pe. Paulo Antunes (TV 11) 
              – Sandra Rosa (Carreg. 1) 
- Dia 7   – Luís Manuel Margaça (TV 9) 
              – M.ª Anjos (Quitas) Antunes Carlos (TV 11) 
- Dia 9   – M.ª João Alves (TV 8) 
              – Patrícia Martins (TV 15) 
- Dia 10 – Pedro Oliveira (TV 14) 
- Dia 16 – João Póvoa (Maf. 3) 
              – Leonor Figueiredo (TV 13) 
- Dia 17 – M.ª Teresa Gomes (TV 10) 
- Dia 19 – Elisa Baeta (TV 14) 
              – Mª José (Zeza) Augusto (TV 13) 
- Dia 23 – Hélia Rocha Pinto (TV 8) 
- Dia 24 – Jorge Morais (TV 2) 
- Dia 26 – Pe. Francisco Amorim (TV 13) 
- Dia 30 – M.ª Isilda Marques (TV 9)

Maio: 
    
- Dia 2   – M.ª Fátima Frutuoso (TV 12) 
- Dia 3   – Adérito Gomes (Maf. 1) 
- Dia 4   – M.ª Alda Dias (TV 9) 
- Dia 12 – Miguel Carvalho (TV 8) 
              – Teresa Ribeiro (Carreg. 1) 
- Dia 15 – M.ª Luísa Fidalgo (TV 11) 
- Dia 18 – Bernardette Santos (TV 6) 
- Dia 23 – Glória Roque (TV 11) 
- Dia 26 – António Luís Miranda (TV 3) 
- Dia 27 – Vitor Carramão (TV 13) 
- Dia 28 – Luís António Silva (TV 9) 
- Dia 29 – João Catarino (TV 10) 
- Dia 31 – Luís Ribeiro (Carreg. 1)

ANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTO 
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ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO 

 
Fevereiro: 
    
- Dia 7   – Marta Morais 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) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Junho: 
 
- Dia 7   – M.ª Celeste (Leta) e Rui Mateus (Maf. 3) 
              – Sofia e Rui Cândido (TV 15) 
- Dia 9   – Boa Hora e Manuel Marques (TV 2) 
- Dia 12 – Zélia e Manuel Henriques (Maf. 3) 
- Dia 13 – Jesuína e Francisco Almeida (Maf. 3) 
- Dia 15 – Sandra e João Paulo Rosa (Carreg.1) 
- Dia 25 – M.ª Luísa e António Fidalgo (TV 4) 
- Dia 27 – Inês e Carlos Nascimento (TV 8) 
- Dia 28 – Lina e Alexandre Reis Ferreira (Carreg. 1) 

Abril: 
    
- Dia 2   – M.ª Conceição Moreira e Adérito Gomes (Maf. 1) 
- Dia 7   – Joaquina e José Carlos Miranda (TV 5) 
- Dia 12 – Ana Paula e Pedro Nunes (TV 11) 
- Dia 13 – Carla Silva e Paulo Morais (TV 12) 
- Dia 16 – Florinda e Armindo Santos (Maf. 1) 
- Dia 25 – Carmen e Humberto Ferreira da Silva (TV 12) 
- Dia 27 – Clara Antunes e Henrique Marçal (Maf. 4) 
              – Adélia e Luís Filipe Antunes Silva (TV 12) 
- Dia 29 – Carla e Afonso Henriques (TV 12)

ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO 
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Maio: 
    
- Dia 1   – M.ª Teresa e Carlos Gomes (TV 10) 
- Dia 2   – M.ª Fátima Santos e Gonçalo Assis (Maf. 4) 
- Dia 10 – Anabela e Gualdino Rodrigues (TV 5) 
- Dia 12 – M.ª Cândida e Jorge Morais (TV 2) 
- Dia 14 – Margarida (São) e João Póvoa (Maf. 3) 
- Dia 23 – Teresa e José Daniel Nave (Maf. 4) 
- Dia 26 – M.ª Filomena e Luís Escola (TV 3) 
- Dia 31 – M.ª Conceição e Mamede Porfírio (TV 5) 

ANIVERSÁRIOS DE ORDENAÇÃO 

Maio: 
    
- Dia 18 – Pe. Jaime Silva (Carreg. 1) 

Junho: 
    
- Dia 27 – Pe. Nuno Amador (TV 15) 
- Dia 29 – Pe. António Ramires (TV 12) 
              – Pe. Francisco Amorim (TV 13) 
              – Pe. Horácio Correia (TV 5) 
              – Pe. José Miguel Pereira (TV 14) 


