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“Quem é mafioso não vive 
como cristão” 
 
 

“Não se pode acreditar em Deus e ser mafioso. Quem é mafioso não vive como cristão porque blasfema com a 

vida contra o nome de Deus-amor” e hoje “temos necessidade de homens e de mulheres de amor, não de 

homens e de mulheres de honra; de serviço, não de subjugação; temos necessidade de homens e mulheres, de 

caminhar juntos, não de perseguir o poder. Se a ladainha mafiosa é: "Tu não sabes quem eu sou", a cristã é: 

"Eu preciso de ti". Se a ameaça mafiosa é: "Tu vais pagá-las", a oração cristã é: "Senhor, ajuda-me a amar". 

Por isso aos mafiosos eu digo: mudem irmãos e irmãs! Parem de pensar em vós próprios e no vosso dinheiro. 

Tu sabes, vocês sabem, que o Sudário não tem bolsos. Vocês não podem levar nada convosco.  Convertam-se 

ao verdadeiro Deus de Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs! Eu digo-vos, mafiosos: se não fizerem isto, a 

vossa vida será perdida e será a pior das derrotas”. 

(Para Francisco,2018)  
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Nesta Homilia Sua Santidade exorta-nos para a necessidade de pôr mãos-à-obra, pois não podemos seguir 

Jesus meramente com conceitos, questionando para o que podemos fazer pelos outros e pela Igreja? 

“Não espere que a Igreja faça algo por si, comece você. Não espere que a sociedade o faça, comece você! Não 

pense em si mesmo, não fuja da sua responsabilidade, escolha o amor! Sinta a vida das pessoas que têm 

necessidade, escute o seu povo. Tenham medo, tenham medo da surdez de não escutar o seu povo.  Este é o 

único populismo possível: escutar o seu povo, o único "populismo cristão": ouvir e servir o povo, sem gritar, 

acusar e provocar contendas”. 

 

A compreensão deste desafio, transporta-nos para a figura do Escuteiro Adulto e a sua Missão. 

A missão do Escuteiro Adulto, é uma vocação missionária ao chamamento de Deus, que nos pede uma 

entrega ao bem comum e às nossas comunidades, deixando-nos pelo caminho pedras soltas que nos colocam 

constantemente à prova numa demonstração de amor pelo reforço que cada superação nos concede. 

A comunicação é essencial, sendo necessário que seja praticada com clareza, para que aqueles que 

a recebem não a sintam como injuria, saber que uns quantos afortunados a percebem 

enquanto a maioria desconhece. Para tal é de extrema importância o papel da 

formação, e dos formadores para chegarem a TODOS nos processos de formação do 

Escuteiro Adulto, que é dispare do Escuteiro Jovem, cabendo o necessário 

ajustamento, compreensão e aplicação das bases do método formativo, do percurso escutista. 

 

“A renovação não deve meter medo” (Papa Francisco,2019), estamos todos na mesma barca, mas nem todos 

podem ser timoneiros, porém nessa barca precisamos de falar a uma só voz, a voz da fraternidade em 

unidade, com dedicação, dinâmica e amor. 

 

Com Paixão e Compromisso 

André Maciel Sousa 

Presidente da Direção Regional da Fraternidade de Nuno Álvares do Porto 
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Pe. Fernando Milheiro 
Assistente Regional da Fraternidade 

de Nuno Álvares – Região do Porto 

 

 

 

FNA: Adultos na Fé e na Vida 
 

Estes tempos de grande mudança precisam de marcas firmes: 

pessoas, famílias, associações e movimentos. Disto depende a 

saúde ou a doença da sociedade. 

 

O Corpo Nacional de Escutas é o maior movimento do país, 

reconhecido pela qualidade educativa em relação aos mais 

novos. E também pela sua capacidade de formar chefes. Desde 

1955 que antigos filiados do CNE formaram a Fraternidade Nuno 

Álvares para manter vivo o ideal escutista, ser sinal de coerência 

de vida e estar ao serviço dos outros. 

 

No ano que corre, a FNA propõe-se reforçar a relação FNA-

Família, oferecendo à Igreja uma singular vivência, também para 

demonstrar que a pertença a um movimento eclesial não 

empobrece, mas dota a família de capacidades que lhe permitem 

uma ação bem mais larga. 

 

O Amor de Deus, revelado em Jesus que Se dá totalmente, 

mostra-Se na vida matrimonial, sinal do Amor de Cristo pela 

Igreja. Pai-Mãe-Filhos, unidos em sacramento, vivam ativos na 

vida social e disponíveis para servir. E assim demonstrem que o casamento não leva a uma perda de 

capacidades de militância, mas abre a uma mais larga e profunda intervenção.  

 

Escutismo e Família, uma relação capaz de ser fermento de uma sociedade e de uma Igreja mais autênticas. A 

metodologia de aprender e ensinar fazendo, ajuda a dar um rosto novo à Igreja, chamada a ir ao encontro, dar 

a mão e acompanhar quem se sente mais frágil. Uma tal missão precisa de gente experimentada, como os 

escuteiros adultos. 
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Raidescobrindo 2019 
 

Nos passados dias 14 e 15 de setembro, a região do Porto da Fraternidade 

Nuno Álvares organizou a quarta edição do Raidescobrindo, este ano com o 

tema “Aprendendo com a História em Família”. 

Esta é uma atividade de encontro com a Natureza, uma das bases 

fundamentais de qualquer escuteiro e a sua base esteve localizada no 

Seminário de Oleiros (São José) na freguesia de Lagares (Felgueiras). 

 

Estiveram presentes os núcleos de Burgães, Cidade do Porto, Ermesinde, 

Fânzeres, Nogueira Cravo, Oliveira Douro, Rebordões, Santo Isidoro de 

Romariz, Santo Adrião de Vizela e São Martinho de Bougado. 

 

Esta atividade tinha desde o primeiro momento 

características diferentes, pois desafiava todos os 

participantes a uma caminhada exigente fisicamente, pelos 

seus 17 kms, e intelectualmente, porque tinha um objetivo 

claro de redescoberta de cada um através da aprendizagem 

histórica somada ao conjunto, da natureza, de Deus, numa 

caminhada de partilha para com Deus e a Natureza, a 

associação e cada um. 

A atividade iniciou-se com um percurso de ligação desde a 

base ao Mosteiro de Pombeiro, local da primeira paragem 

para um almoço picnic nos jardins envolventes. Após o 

almoço, com o apoio da rota do românico, na pessoa do Dr. 

Joaquim Costa, foi realizada uma visita guiada ao Mosteiro 

de Pombeiro, joia nacional da 

arquitetura românica. A 

atividade prosseguiu com uma 

caminhada pelo PR1 – 

Caminhos Medievais, 

destacando-se as passagens 

pela Ponte do Arco, com um 

Marco do Couto de Pombeiro 

onde o Miguel Augusto Sousa da Associação Sentir o Património brindou os 

participantes com uma descrição histórica daquele local e dos locais que iriamos 

conhecer no decorrer do percurso: Aldeia do Burgo, Calçada Romana, Cruzeiro de 

Pombeiro, Seminário de Santa Teresinha, Paço de Pombeiro e Casa das Portas.  
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(Scout Tiger) 

 

 

 

O serão foi preenchido com um documentário sobre a vida de Baden Powell, seguido de uma meditação 

coletiva e partilha dos sentimentos para os momentos vividos e das observações sobre os costumes, valores e 

tradições culturais.  

A manhã de Domingo chegou com os primeiros raios de Sol e com uma caminhada até à Capela do Senhor dos 

Perdidos, em Penacova.  

O Domingo ficou marcado em todos os 

associados pela Eucaristia, pois esta foi a 

primeira presidida pelo nosso Assistente 

Diocesano Cónego FERNANDO MILHEIRO que 

muito nos orgulha e sensibilizou para a 

redescoberta da família nas suas diversas 

formas construtivas.  

 

No encerramento, o balanço foi extremamente positivo e a 

vontade de repetir fortemente bradada pelo espírito de 

partilha e união conquistado e pelos momentos jamais 

esquecidos. 

Redescobrimos valores de escutismo e solidariedade, partilhamos a vitória de um novo Nós! 
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A Direção Regional preparou e ou colaborou com os Núcleos na 

preparação, divulgação e realização das atividades, que constam do 

plano de atividades para o ano de 2019, participou também em diversas 

atividades a convite dos seus Núcleos e representou a Região em atividades de outras regiões, ou de 

carácter nacional. 

 

 

13 julho – Atividade Trofa – Representação Regional na Inauguração da sede 

01 agosto – Visita ao Seminário de Oleiros, em Lagares – Felgueiras, para preparação do Raidescobrindo 

2019 

17 e 18 agosto – Retiro Anual da Direção Regional 

24 agosto – Preparação do Raidescobrindo 2019, com preparação dos percursos. 

14 e 15 setembro – Raidescobrindo 2019 

20 setembro – Reunião Direção com Assistente Regional 

1. Avaliação RaidEscobrindo 2019  

2. Ratificação da Comunicação sobre Procedimentos e Esclarecimentos 

3. Encontro Conclusão Tema Anual 2019 – 9 de novembro  

4. Conselho Regional – 16 de novembro 

5. Eleições Nacionais - 11 de janeiro - descentralização das mesas nas 3 Zonas 

6. Site FNA Porto – nova responsabilidade 

7. D. R. FNA Porto - assinatura anual do Semanário Diocesano Voz Portucalense 

8. Eleições Junta Regional CNE Porto - 22 de setembro 

9. 18º Aniversário Núcleo Rebordões - 05 de outubro 

10. O ARAUTO em formato de papel – Enviar a Núcleos 

11. Dia da Região 2019 – 7 de dezembro – Concelho de Gondomar 

 

30 setembro – Reunião preparação Encerramento Tema Anual, com núcleo de Alfena. 
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Núcleo de Alfena 

 

O Núcleo de Alfena da F.N.A. atingiu a maior idade nos dias 22 e 23 de setembro, tornando-se adulto. 

Ao longo destes anos foram lançadas Bases para que tenha um futuro de dignidade, respeito, personalidade e 

importância. 

Foi uma caminhada de sacrifícios, trabalho, dedicação, interesse e amor ao Movimento.  

Como balanço, foi muito positivo o caminho percorrido, pois foi sempre orientado pelos métodos escutistas 

que estão enraizados em todos os que tiveram a oportunidade de passar e vivê-lo. Os que hoje ainda vivem e 

praticam este Ideal, sempre testemunham a paixão e amor que devem ao movimento. Temos a certeza de 

que os que não praticam hoje e não pertençam ao ativo, têm muitas saudades do passado. 

O programa elaborado para estas comemorações especiais, foram orientadas pela Fé e Atividades. 

Começamos por organizar um fim-de-semana na caminhada de Fé a Caminho de Santiago de Compostela, 

onde participaram alguns valentes e corajosos. Também festejamos com um jantar convívio e familiar de 

encerramento esta festa do aniversário, onde tivemos a honrosa presença do nosso sempre disponível 

Assistente Senhor Padre Manuel Fernando, ao qual aproveitamos para agradecer publicamente, todos os 

favores que nos tem feito. Muito obrigado por tudo. 

Gostávamos que o nosso testemunho de vida e alegria, despertasse a vontade dos ex escuteiros a viver e 

recordar este IDEAL. 
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Núcleo de Alfena 
 

Quando as pernas se cansarem, que o coração te leve… 
 

Com toda a certeza que este será um dos lemas que permanecerá para sempre na 

vida daqueles que tiveram a oportunidade de trilhar, no fim de semana de 14 e 15 

de setembro, as duas últimas etapas do CAMINHO português de Santiago de 

Compostela.  

No âmbito das comemorações do XVIII aniversário do Núcleo de Alfena da Fraternidade Nuno Álvares, um 

grupo de 9 elementos, ao qual se juntaram 16 familiares e amigos, percorreram cerca de 50 km entre as 

cidades de Caldas de Reis e Santiago de Compostela.  

Com o apoio da paróquia, saímos de Alfena, às 05:00, de sábado, na ânsia de iniciar os trilhos da mais antiga e 

mais percorrida rota do continente europeu. E é efetivamente um CAMINHO onde se encontra gente de 

inúmeras nacionalidades (alemães, franceses, italianos, brasileiros, chineses, …) e onde nunca falta uma 

palavra de encorajamento “Bon Camiño”. Um percurso que guardaremos para sempre. De mochilas às costas, 

atravessamos aldeias, vinhas, campos agrícolas, bosques imensos… vivemos a natureza…. Alternamos o 

silêncio dos sítios com a música, levada numa pequena coluna por um dos nossos e cantámos muitoooo e 

afinados… a maior parte das vezes.  

Na tarde de sábado, a 

generalidade de nós achava que 

não conseguiria alcançar o 

objetivo → Padrón. As altas 

temperaturas e o percurso mais 

citadino foram um obstáculo 

arrebatador à nossa resistência. 

Cada Km percorrido foi 

celebrado de forma, 

momentaneamente, efusiva e 

nunca o lema fez tanto sentido 

como nessa tarde. Chegamos ao 

hotel e pudemos desfrutar de 

um local maravilhoso que nos 

proporcionou o merecido 

descanso. A organização fez um 

ótimo trabalho!  

Após a tormenta psicológica que pairou durante todo o jantar, aproveitamos o serão noturno para conviver… 

uns mais do que outros.  
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Núcleo de Alfena 
 

Na madrugada de domingo, continuamos a seguir as setas 

amarelas e a experiência vivenciada durante todo o espaço 

palmilhado continuou a ser maravilhosa…. Foi arrebatador 

presenciar o respeito pela conservação de todo aquele meio 

envolvente… imensamente admirável. 

Ao jeitinho escutista, demos a conhecer a todos que 

chegávamos à Catedral de Santiago… “Onde quer que vamos, 

todos nos perguntam, quem é que somos e de onde é que 

vimos. Somos escuteiros e vimos de Alfena”. O objetivo estava 

cumprido!!! Conseguimos!!! Fomos capazes… ainda que de 

chinelos…. 

Aguardava-nos um belo almoço partilhado, presenteado pelos 

nossos elementos que não nos puderam acompanhar, pelos 

nossos familiares e amigos, que se deslocaram até Santiago de 

Compostela, na manhã de domingo, na ânsia de nos darem 

aquele abraço especial.  

A tarde serviu para desfrutar da Catedral, das ruas e ruelas 

cheias de história e da companhia uns dos outros.  

Saímos todos mais fortalecidos por laços que continuarão a ser 

de amizade e companheirismo. “Muito pode a força da 

união”…. Fomos felizes!!! 

Um agradecimento muito especial àqueles que se juntaram a 

nós nesta caminhada, e aposto que no íntimo de cada um ficou 

a esperança e a vontade de que havemos de voltar ao 

CAMINHO!!!              (Cátia Gomes) 
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Núcleo de S. Martinho do Bougado 

 

Inauguração da sede da FNA Núcleo de S. Martinho de Bougado – TROFA 

E homenagem aos assistentes Pe. Alberto Pinheiro Machado, fundador do escutismo na Trofa 

e Pe. Joaquim Ribeiro 

 

O núcleo da FNA de S. Martinho de Bougado-Trofa inaugurou a sua 

sede no passado dia 13 de julho de 2019. 

Ao início da tarde realizou-se com a presença da fanfarra de escuteiros 

do CNE, um desfile e romagem ao cemitério, lembrando todos os que 

fizeram parte da família escutista no agrupamento do CNE ou núcleo 

da FNA e partiram para o eterno acampamento. Aí foi depositada uma 

coroa de flores em sua memória e seguiu-se a eucaristia na Igreja onde 

foram mais uma vez lembrados os que partiram. Sem eles não teria 

sido possível o caminho que hoje trilhamos.  

Ao final da tarde teve então lugar a inauguração da sede do Núcleo, situada na antiga residência paroquial. A 

atual sala que é sede da FNA, foi durante algumas décadas local de formação do CNE agrupamento 94 da 

Trofa. Por aqui passaram a maioria dos elementos que agora compõem o efetivo do núcleo da FNA. Por esta 

razão esta sala tem ainda maior significado, representando um local de memória e de cultura do passado, será 

agora ponto de união e continua formação de escuteiros adultos para as suas missões com a vida paroquial, 

de cidadania e de entrega ao próximo nas suas ações. 

Com o descerrar de um quadro que ficará exposto, foi também momento de homenagem aos assistentes Pe. 

Alberto Pinheiro Machado, fundador do escutismo na paróquia e ao Pe. Joaquim Ribeiro que deu 

continuidade ao movimento escutista local.  

Estiveram presentes neste dia o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Dr. Sérgio Humberto, o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Bougado (S. Martinho e S. Tiago), Sr. Luís Paulo, os vereadores Dr.ª Lina 

Ramos e Dr. Sérgio Araújo, o comandante da Proteção Civil Municipal, Dr. Pedro Carvalho, D. Elvira e 

Fernando Ribeiro (respetivamente irmã e sobrinho do padre Joaquim Ribeiro), ainda os núcleos da FNA de 

Alfena, Burgães, Ermesinde e Rebordões, o agrupamento 94 do CNE da Trofa, o Chefe de Agrupamento Paulo 

Ferreira e os representantes da Direção Regional da FNA, Raquel Machado e Martins. 

A todos estes, o Núcleo 

de S. Martinho de 

Bougado, deixa um 

especial agradecimento 

por tomarem parte 

deste dia.  
 

                       (Jorge Carvalho) 
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Núcleo de Ermesinde 
 
13/07/2019 – Presença em S. Martinho de Bougado 

Foi com todo o gosto que o nosso Núcleo respondeu de forma positiva ao 

convite para estarmos presentes nas cerimónias de inauguração da nova sede 

do Núcleo de S. Martinho de Bougado. 

Deixamos aos nossos irmãos escutas os maiores desejos de felicidade e votos de 

Boa Caça! 

20/07/2019 – Atividade de convívio 

Naquela que teve o propósito de ser a última 

atividade antes das merecidas férias, não podia ter 

sido de outra forma que não em convívio entre os 

associados e familiares e em comunhão com a 

Natureza. 

Sitiados no Parque de Lazer de Nossa Senhora de 

Valinhas, Santo Tirso, fizemos uma pequena parte do 

trilho PR1 ST – Ponte das Cabras, até às Quedas de 

Fervença de onde, regressamos para o almoço. 

De tarde visitamos a nascente do Rio Leça, ainda com tempo de subir e visitar o Santuário de Nossa Senhora 

da Assunção, com a sua magnifica vista panorâmica. 

 

29/7/2019 – Atividade de serviço na Festa da Família 

do Lar de S. Lourenço em Ermesinde 

Ajudamos especialmente na mobilização e 

acompanhamento dos idosos e seus familiares, e 

prestamos todo o apoio ao staff do Lar nas tarefas 

necessárias. O objetivo comum foi proporcionar um 

dia feliz, diferente e em família a estes idosos, por 

vezes tão esquecidos pelos seus e pela sociedade. 
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Núcleo de Ermesinde 
 

11/08/2019 – Embora o mês de agosto seja o mês de férias, estamos sempre presentes nas festas em honra 

ao padroeiro da nossa paróquia de Ermesinde e do nosso Núcleo da Fraternidade. 

Este ano, porém, no mesmo dia e logo de manhã, estivemos também 

presentes em missão de interajuda ao Núcleo de Fânzeres na procissão 

do Divino Salvador, Padroeiro da Vila. 

De tarde, já em Ermesinde e com a presença de alguns irmãos escutas 

do Núcleo de Rebordões, também eles em missão de interajuda, 

participamos em serviço na procissão do S. Lourenço de Asmes. 

 

08/09/2019 – Peregrinação a Fátima 

Todos os anos, em setembro, o nosso 

Núcleo organiza uma peregrinação ao 

Santuário de Fátima.  

Esta é uma peregrinação já enraizada na paróquia, sendo por isso, bastante 

procurada por dezenas de paroquianos que, conjuntamente connosco e 

nossos familiares, querem ir junto da Nossa Senhora de Fátima dar graças. Os 

associados que podem, prestam serviço durante as cerimónias.  

O nosso assistente, na impossibilidade de nos poder acompanhar, envia 

sempre uma mensagem a todos os peregrinos. 

 

14 e 15/09/2019 – Participação no Raidescobrindo 

Este ano, devido a fatores externos à nossa vontade (saúde, 

afazeres profissionais e responsabilidades familiares) o nosso 

contingente foi mais reduzido, mas o espírito de partilha, a alegria 

e boa disposição, a camaradagem e a vivência em Fraternidade, 

tão sempre presentes no grupo de Ermesinde, não faltou! 
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Núcleo de Valbom 

 
Peregrinação paroquial à Sra. Do Salto 

A Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa (Paredes) é um local de 

peregrinação envolto em lendas e culto religioso, onde o rio Sousa 

forçou a travessia entre as rochas, formando estreitos e vales profundos 

de rara beleza.  

Para a Paróquia de Valbom, a peregrinação a este local de culto, faz 

parte das histórias do antigamente, tradição que o nosso pároco decidiu 

recuperar e que tem vindo a juntar cada vez mais participantes.  

Com a colaboração da FNA de Valbom, este é já o terceiro ano 

consecutivo em que ser realiza a peregrinação paroquial. Foi no dia 20 

de julho que nos concentramos pelas 06h00 na igreja de Valbom onde o 

Padre Marcos (que acompanha sempre energeticamente todos os seus 

paroquianos) fez a bênção da partida. Iniciamos caminho, 

acompanhando sempre os peregrinos ao longo dos 15Km e orientando o 

trânsito nas zonas mais movimentadas.  

Com uma primeira paragem na Igreja de Belói para um reforço de 

pequeno-almoço e uma segunda paragem em Aguiar de Sousa, 

chegamos ao nosso destino por volta das 10h30 onde se realizou a 

habitual celebração na Capela da Sra. do Salto que é aberta 

especialmente para a nossa receção.  

Foi um dia de peregrinação e convívio com a paróquia onde nos 

sentimos verdadeiramente integrados e reconhecidos pelo serviço 

prestado. No próximo ano, lá estaremos outra vez. 

 

Recolha de bens escolares 

Tal como no ano passado, o Núcleo da FNA de Valbom, 

juntou-se à campanha de regresso à escola, promovida 

pela Cáritas e pelo Instituto de Apoio à Criança (IAC), com 

o apoio da Missão Continente. Esta campanha decorreu 

nos dias 7 e 8 de setembro, nas lojas Continente 

aderentes, onde recolhemos bens escolares que serão 

entregues às famílias que são apoiadas pelas diferentes 

Cáritas diocesanas em todo o país. 

Ao promover esta campanha, a Cáritas dá o seu contributo 

para que todas as crianças e jovens possam ter um 

tranquilo regresso à escola e que esta seja para elas um 

espaço onde se sintam bem e sejam bem acolhidas. 
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Núcleo de Valbom 

 

Em colaboração 

com a sua 

paróquia, a FNA de 

Valbom participou 

ativamente na 

organização das 

escalas e na 

recolha dos bens 

escolares do 

Continente de Valbom com a esperança de contribuir para um início de aulas mais sorridente para os alunos 

mais carenciados. 

 
Caminhada solidária 

Por convite do Conselho Pastoral, do qual o nosso núcleo faz parte como 

membro permanente e por uma urgente necessidade de angariação de 

fundos para obras de reparação da nossa igreja paroquial, iniciamos a 

organização da Caminhada Solidária. 

Esta ação ocorreu no passado dia 29 de setembro, com a participação de 

quase 300 pessoas e brilhantemente auxiliados por 8 fraternos do nosso 

núcleo. 

A Caminhada partiu do Centro 

Social e Cultural de Valbom, 

percorreu as ruas da nossa vila, 

percorreu o passadiço ao longo 

do Rio Douro e terminou no 

ponto de partida, num percurso 

de cerca de 5 Km. 

A nossa missão foi garantir que 

todos os participantes 

percorriam o trajeto sem 

percalços de maior e que 

chegavam ao destino em 

segurança.  

No final o objetivo foi 

alcançado, todos os 

participantes chegaram ao final com um largo sorriso no rosto e ainda tiveram forças para uma aula de zumba 

que os aguardava. 
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Núcleo de Santo Adrião de Vizela  

Neste terceiro trimestre, para além das merecidas férias, o 

Núcleo de Santo Adrião esteve particularmente envolvido na 

preparação e organização do Raidescobrindo 2019. E é claro 

que nos dias da atividade, marcamos presença com toda a nossa força e boa disposição. 

 

 

Núcleo de Santo Isidoro de Romariz 
 

No dia 20 de agosto, tivemos a visita dos nossos associados imigrados em França. 

A Carla Resende e o Pedro Costa, vieram passar uns merecidos 15 dias de férias à 

sua Terra Natal e não quiseram deixar de estar e de partilhar um pouquinho 

desse tempo com a família FNA.   

 

Nos dias 14 e 15 de setembro, o Núcleo de Santo Isidoro de Romariz, participou no Raidecobrindo`19. 

Foram muitos os bons momentos passados com esta grande família da Região FNA Porto. Queremos deixar 

um agradecimento à DR e a todos que com ela trabalharam pelo empenho e vontade a que se dedicaram para 

que esta atividade tivesse êxito.  

Foi um fim de semana fosse maravilhoso. 
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Núcleo de Fânzeres 

Neste terceiro trimestre participamos nas várias festas da freguesia, realizamos o nosso acampamento de 

família e estivemos presentes no Raidescobrindo 2019. 

 

Festas da Vila de Fânzeres 

Nos dias 6 e 7 de julho realizaram-se as festas em honra de Santa Bárbara e São Vicente onde, no dia 6 à 

noite, acompanhamos a procissão de velas entre a capela de Santa Bárbara e a nossa igreja matriz. No dia 7 

acompanhamos de novo a procissão, mas agora no regresso à sua capela. 

No dia 28 de julho, nas Festas de São Tiago e Santa Luzia, acompanhamos a procissão da nossa igreja matriz 

até ao largo Júlio Dinis onde se realizou uma missa campal, com o regresso em procissão de novo à igreja 

matriz. 

No dia 11 de agosto, na festa do padroeiro da nossa vila e que dá o nome à nossa Igreja matriz, Divino 

Salvador, tivemos a honra e o orgulho de transportar o andor do nosso padroeiro na procissão contando com 

a preciosa ajuda dos núcleos de Rebordões e Ermesinde. No fim, almoçamos nos terrenos da nossa sede com 

a presença do núcleo de Rebordões e família.  
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Núcleo de Fânzeres 
 

Acampamento de Família 

Este ano pensamos fazer um grande acampamento de 

família em Idanha-a-Nova e, se bem o pensamos, assim 

bem o fizemos. 

No dia 12 de agosto o primeiro grupo chegou ao parque de 

campismo municipal de Idanha-a-Nova e logo nessa 

tarde/noite deu para conhecer a barragem Marechal 

Carmona. 

No dia 13, o resto do grupo chegou e montou o campo. 

Durante os 4 dias seguintes conhecemos Idanha-a-Velha e 

suas muralhas, o Santuário da Nossa Senhora do Almortão 

e Penha Garcia, mesmo com o calor abrasador que se fez 

sentir nesses dias. 

Nos dias 16 e 17, conforme a disponibilidade de cada um 

dos elementos, regressamos a casa com o sentimento de o 

repetir. 

 

Raidescobrindo 2019 

Como acontece todos os anos pelo fim de setembro, fazemos 

questão de participar com entusiasmo no Raidescobrindo. Este ano 

realizou-se na zona de Felgueiras e no primeiro dia, aqueles que se 

sentiam aptos, participaram numa caminhada que proporcionou a 

visita a vários monumentos e outros locais de interesse. 

Aqueles que ficaram em campo e os que chegaram mais tarde 

ajudaram na preparação do jantar. 

Já no Domingo fizemos uma caminhada mais curta, até à capela do 

Senhor dos Perdidos e participamos na Eucaristia acolitada pelo 

nosso elemento Nuno. 
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Núcleo de Oliveira do Douro 

A FNA de Oliveira do Douro em Inglaterra 

Uma Patrulha de cinco elementos da FNA-Oliveira do Douro integrou 

uma atividade de Agrupamento 210 há muito tempo planeada pelos 

seus responsáveis: visitar as origens do Escutismo em Inglaterra.  

Porque o grupo era grande, só o transporte de autocarro convinha e 

assim os 50 elementos viajaram em autocarro durante toda a 

atividade mesmo em Inglaterra. Tudo foi programado ao pormenor e 

chegados ao Campo Escutista, perto de Bristol onde ficamos 

acantonados, tivemos atividades radicais nesse Campo acompanhadas 

de escuteiros técnicos de 

várias nacionalidades que 

ali prestam serviços.  

No segundo dia tivemos 

oportunidade de visitar a 

famosa Ilha de Brownsea e 

todas as memórias do 

Escutismo ali 

religiosamente guardadas 

(busto de BP, a sua 

Pegada, Memorial em pedra assinalando o local do primeiro 

acampamento de BP com 20 jovens, a Igreja e a loja de 

recordações escutistas onde havia placas dos vários países que por 

ali passaram. Regressados ao Campo de Acantonamento, houve 

Fogo de Conselho. Foi um dia inesquecível! 
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Núcleo de Oliveira do Douro 
 

No dia seguinte de manhã foi a partida de autocarro para Londres, onde à boa maneira escutista foram 

realizados jogos de cidade que nos permitiram conhecer os pontos mais interessantes de Londres com os seus 

habituais e numerosos grupos de jovens turistas. Ao fim da tarde seguimos de comboio para o Campo de 

Guillwel onde jantámos e pernoitamos em acampamento.  

Na madrugada seguinte voltamos a Calais (França), desta vez no Ferry, porque na ida atravessámos no 

eurotúnel. Chegados a Paris ficámos alojados na Cripta da Igreja de Nossa Senhora de Fátima dos 

Portugueses, na zona periférica, e durante a tarde houve tempo para visitar o coração de Paris, a Torre Eiffel e 

arredores. Já à noite depois de jantar, com a presença do Pároco daquela Igreja, houve momentos de 

recolhimento e reflexão.  

Na manhã seguinte rumamos a Portugal pela 

fronteira Vasca e entramos em Portugal já de 

noite pela fronteira de Chaves. Chegamos a 

Oliveira do Douro cansados, mas sãos e 

salvos e fomos recebidos pelas famílias que 

iam estando ao corrente do evoluir da viagem 

e que esperavam os heróis sortudos de uma 

viagem inesquecível e de um sonho 

concretizado. 

 

Festas de Santa Eulália 

Em agosto festeja-se em Oliveira do Douro as tradicionais festas em 

honra de Santa Eulália, padroeira da freguesia e o nosso Núcleo, como 

também já é tradição, tem um bar de petiscos para angariação de 

fundos para a paróquia e aberto a toda a comunidade. No domingo, 

da parte da tarde, participamos na procissão da nossa padroeira que 

percorreu várias ruas da paróquia seguindo o seu itinerário habitual. 

 

Raidescobrindo 2019 

O nosso Núcleo, no final de setembro, participou no Raidescobrido’19 
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Núcleo de Rebordões 

 

O associativismo no Concelho de Santo Tirso é uma realidade muito abrangente. Envolve muitas pessoas e 

abrange uma diversidade de atividades verdadeiramente admirável. 

Devidamente enquadrada no programa de festas concelhio de 08 a 12 de julho de 2019 em honra de S. Bento, 

a mostra do associativismo exibe, num cortejo 

desfilando pelas ruas da cidade, tudo aquilo que une 

as pessoas em redor de um interesse comum vivido 

com particular emoção e paixão.  

Santo Tirso tem vida própria, aventura, emoção e 

partilha. Foi neste ambiente que a FNA de 

Rebordões mostrou a todos os Tirsenses e 

forasteiros visitantes a sua força e caracter cívico. 

 

O CNE também precisa da FNA. Pois sim! 

O Núcleo Norte da Região do Porto organizou o seu 

ACANUC no campo escutista na Penha, em 

Guimarães, de 20 a 21 de julho de 2019 e convidou a 

FNA para ajudar em algumas tarefas, tais como 

preparar refeições, cuidar da segurança do campo e 

ajudar a organização do campo em tarefas de 

manutenção do mesmo. 

E assim foi. A FNA de Rebordões, juntamente com os 

Núcleos da FNA de Burgães e de Santo Adrião de 

Vizela, colaborou nas demais tarefas, contribuindo 

assim para mais uma aventura em campo dos jovens 

lobitos e escuteiros. Trabalhar para eles é estar c om 

eles, assegurando mais e melhores condições de 

participarem ativamente no “Jogo” a que são convidados a fazer para aprender. 

A participação da FNA, para além da real ajuda ao CNE, deve também ser observada como ação de 

comunicação e imagem aos mais novos para que no dia da partida conheçam mais uma opção de vida: a 

continuidade da vida escutista através da FNA na condição de escuteiro adulto. 

 

É tempo de férias! E é bom poder parar, descansar e fazer algo diferente do habitual. 

Mas rapidamente passaram e o regresso levou à participação no Raidescobrindo em 

Felgueiras. Um momento de confraternização entre os diversos núcleos da região em 

ambientes de enorme intimidade com a natureza. 

Rebordões continua presente, com manifesto compromisso na ação.        (Francisco Pinheiro) 
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Núcleo de São Cristóvão (Nogueira do Cravo) 

 

Este foi um trimestre muito importante para o Núcleo São Cristovão, pois estivemos presentes em muitas 

atividades e foram o culminar de um ano muito intenso que se iniciou em setembro de 2018. 

 

Em julho estivemos presentes nas grandiosas festas da nossa Vila de Nogueira do Cravo em diversos 

momentos, dois desses momentos mais solenes: a procissão de velas de sábado em que colaboramos na 

parte relativa à segurança e no domingo na imponente procissão do triunfo com elementos do nosso núcleo a 

integrarem a fanfarra dos escuteiros. O terceiro momento, que podemos caracterizar como mais lúdico, foi o 

estarmos presentes com uma barraquinha onde tivemos uma "roda da sorte" o que nos permitiu angariar 

alguns fundos indispensáveis para o núcleo.  

Permitam que façamos aqui um agradecimento público à comissão de festas de Nogueira do Cravo pela 

cedência da barraquinha e do espaço, às empresas e particulares que de uma maneira ou de outra com as 

suas ofertas possibilitaram a nossa atividade, 

um terceiro agradecimento à população que 

nos recebeu de braços abertos e nos faz 

continuar a acreditar que Nogueira do Cravo 

vive e respira escutismo.  

 

Em agosto estivemos em Pindelo na procissão 

da festa em honra de São Lourenço e de 12 a 

18 de agosto foi a loucura... Acampamento 

no Bio Parque em São Pedro do Sul, para mim 

foi um reviver uma atividade em que estive 

presente ACANAC 92...  
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Núcleo de São Cristóvão (Nogueira do Cravo) 

 

 

Tivemos de tudo... raid... degustação... 

piscina... arvorismo... escalada... rapel... 

slide...  

Uma atividade em que o núcleo esteve 

representado com dois elementos que deram 

apoio ao Agrupamento 534 no que lhes foi 

solicitado, onde ficaram mais uma vez 

demonstradas as excelentes relações entre 

núcleo e agrupamento mantendo cada um a 

sua identidade. 

 
Em setembro foi o regresso e no passado dia 

12 dissemos "presente" para mais um ano... 

 

Na sequência da nossa atividade de agosto, 

aproveitamos para informar que um 

elemento do nosso núcleo, a Carla Correia, 

envolta do espírito de missão que caracteriza 

qualquer escuteiro, apresentou uma proposta 

para fazer uma comissão de serviço de um ano no agrupamento 534, mais concretamente nos exploradores. 

Proposta essa que foi aceite pela direção do Agrupamento 534. 

Informamos que não é um adeus, mas sim um até já pois continuará a 

participar e a colaborar com o núcleo. A nós resta-nos desejar uma boa 

caça à Carla e que nos enche de orgulho esta situação.  

 

Aproveitamos para desejar a todos um bom ano e uma boa caça!!!! 
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Combate às alterações climáticas: Poderá o meu comportamento fazer 

a diferença? 
 

Nos dias de hoje já se torna inquestionável que a ação humana, através do uso dos 

combustíveis fósseis como o petróleo, desflorestação e outras alterações no uso do 

solo, está a ocasionar alterações no clima global da Terra, em particular o seu 

aquecimento. Esse aquecimento deve-se à intensificação do natural efeito de estufa 

que reflete para a Terra as radiações infravermelhas (responsáveis pelo calor), 

permitindo níveis estáveis de temperatura necessários para a manutenção da vida 

sobre a Terra. Esse efeito é possível devido à libertação de gases com efeito de 

estufa presentes na atmosfera. Um dos principais gases com efeito de estufa é o 

dióxido de carbono (CO2) que é libertado também na queima de combustíveis 

fósseis, muito utilizada como fonte de energia na indústria, uso doméstico e 

transportes e que desde a era industrial tem aumentado de forma muito 

significativa. Outros gases como o metano, associado aos processos de 

decomposição da matéria orgânica, embora presentes em menor quantidade, tem 

um efeito de estufa mais potente comparativamente com o dióxido de carbono. 

Também o metano tem aumentado significativamente dado estar associados às 

práticas de agricultura e pecuária intensivas, com vista à maximização da produção. 

O aumento nas temperaturas globais e a nova composição da atmosfera 

desencadeiam alterações importantes em todos os sistemas e ciclos naturais da 

Terra ao longo do tempo. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre 

alteração Climática (IPCC), a alteração climática é uma variação a longo prazo de um parâmetro climático, 

como a temperatura, precipitação ou ventos. Estas alterações resultam não só no aquecimento da terra, mas 

também na maior ocorrência de fenómenos climáticos extremos. A pluviosidade e vagas de frio estão a 

aumentar em algumas regiões, enquanto, noutras, as vagas de calor e as secas estão a agravar-se, causando 

desde ventos fortes como furações e tornados, inundações, incêndios florestais e consequentemente 

alterações no bem-estar das populações humanas e em todos os ecossistemas. Os atuais cenários climáticos 

indicam que estes eventos irão ocorrer cada vez com mais frequência. É assim necessário e urgente agir na 

minimização dos impactes ambientais das ações humanas, não só em termos de desenvolvimento de políticas 

e ações globais e locais a nível dos governos e organizações não governamentais, mas também em termos de 

coresponsabilização de cada um de nós. 

Prof. Doutora 

Sandra Caeiro  

* 
Professora na 

Universidade 

Aberta na área das 

Ciências do 

Ambiente e 

Sustentabilidade 
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Na verdade, o consumo de produtos per capita continua a aumentar, nomeadamente nos países europeus, 

sendo que 60 % das despesas do consumo são da responsabilidade das famílias e indivíduos, de acordo com 

dados da Agência Europeia de Ambiente. O aumento do consumo e seus padrões tem inclusivamente anulado 

os benefícios resultantes do acréscimo de eficiência tecnológica, por exemplo compram-se mais telemóveis e 

eletrodomésticos de última geração e anda-se mais de avião. Este consumo origina obviamente impactes 

ambientais e contribuição para as alterações climáticas. Cerca de mais de metade do total das emissões de 

dióxido de carbono são devidas ao consumo doméstico! E quase 80 % dos gases que contribuem para o efeito 

de estufa e consequente aumento do aquecimento global, devem-se às atividades domésticas associadas à 

alimentação, aquecimento da casa, ver televisão e usar as novas tecnologias, mobilidade de casa para o 

trabalho, etc. Os diferentes hábitos alimentares podem fazer também grande diferença nos impactes 

ambientais associados. Por exemplo, o consumo de carne de vaca produz e liberta para a atmosfera muito 

mais Kg de CO2 que carne de frango ou ainda maior diferença que os alimentos de origem vegetal!  Torna-se 

assim como principal desafio quebrar a relação entre o crescimento económico e os impactes ambientais do 

consumo, da utilização de recursos e da produção de resíduos. A redução dos impactes ambientais do 

consumo das famílias pode ser obtida através de controlos específicos nos locais de produção, de utilização e 

de eliminação, ou através do desvio da procura das categorias de consumo de impacte mais elevado para as 

de menor impacte. Só através de políticas, planos, estratégias públicas e privadas, incluindo as melhorias na 

informação ambiental e na rotulagem dos produtos, uso de instrumentos de mercado que beneficiem a 

comercialização de produtos com menor impacte ambiental e educação e sensibilização da população, se 

conseguem inverter a tendência do excessivo consumo. Estas medidas devem atuar nos vários domínios do 

consumo das famílias e indivíduos já referidos anteriormente como: a alimentação, o turismo e lazer, a 

habitação, a mobilidade e o transporte.  

Face ao que foi referido anteriormente, poderá assim o meu ou o seu 

comportamento fazer a diferença no combate às alterações climáticas? A 

resposta é claramente que SIM, sem ser preciso atitudes muito radicais. 

Pequenos gestos como comprar produtos locais com práticas agrícolas e 

pecuárias sustentáveis e da época em vez de produtos que são produzidos a 

longa distância ou de forma intensiva; andar de transportes públicos ou 

mesmo a pé, em vez de automóvel particular sempre que possível; comer 

menos carnes vermelhas e mais legumes; tornar mais eficiente os recursos ou o uso da energia, por exemplo 

através de desligar luzes desnecessárias e aproveitar ao máximo a luz natural; reutilizar produtos e evitar o 

desperdício, dar bens que já não precisamos e sermos mais felizes e solidários sem necessidade de consumir 

mais. Temos também que nos tornar agentes de mudança, pensadores críticos e participantes ativos nos 

processos de decisão. Hoje em dia as redes sociais são poderosas nesse domínio! O atual exemplo da jovem 

ativista Sueca, Greta Thunberg não podia ser um melhor exemplo!  

Concluindo, pense e reflita, mude para comportamentos mais pró-ambientais, inspire os outros e seja feliz! 

 

Sandra Caeiro – outubro de 2019 
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ISGF AISG 

Mensagem do Dia Mundial da Amizade – 25 de outubro 
 

Caros Amigos 

Voltemos algumas dezenas de anos atrás. Estamos em 1953. No dia 25 de outubro em Lucerna-Suíça. 

Foi nesse momento que os apaixonados vindos de 18 países se reuniram com a finalidade de 

continuarem as atividades de escuteiros e guias internacionais na idade adulta. 

É o início da AISG Amizade Internacional de Escuteiros e Guias. 

Hoje, 66 anos mais tarde a Organização propagou-se em mais de 66 países no mundo. Entre outros, 

39 países membros da AISG (membros do Tamo Central) são encorajados a criarem uma organização 

para adultos (Guilda ou Associação) em cooperação com as Amizades Nacionais de Escuteiros e Guias 

da sua Região. 

Os nossos objetivos e ambições mudaram talvez em relação a certos pontos, mas nós estamos sempre 

comprometidos em gerar novos laços e amizades.  

Para tal nós reunimo-nos nas nossas Guildas Locais, assistimos a Reuniões e Conferências a fim de 

reforçar o espírito escutista e/ou guia.  

Em agosto próximo, aquando da 29ª Conferência Mundial da AISG em Madrid-Espanha, teremos a 

ocasião de fazer novos amigos e de construir pontes no mundo inteiro. 

Em conjunto seremos mais fortes e nós temos o poder de fazer mudar as coisas. 

Cada dia são nos recordados problemas no mundo inteiro. A Terra Mãe sofre e as pessoas com ela. As 

inundações, as tempestades, os tremores de terra e as erupções vulcânicas criam a fome e novos 

refugiados. Está cada vez mais calor em numerosos locais, o derreter dos gelos acelera tanto no polo 

norte como no polo sul, fazendo subir as águas dos oceanos e apelam a novos desafios. 

A grande família da AISG pode fazer alguma coisa neste aspeto? 

Sim, nós todos ao nosso nível. 

Nós podemos influenciar os outros e modificar as nossas atitudes, reduzir os nossos lixos, diminuir a 

nossa utilização dos plásticos e refletir sempre antes de agir. 

O Comité Mundial da AISG agradece a todos os membros por cada iniciativa visando tornar a terra 

mais sã e convida a partilhar com ele as experiências e as imagens 

do trabalho realizado através do mundo. 

Celebremos a Amizade por um mundo melhor. 

Boa Jornada da Amizade. 

A Todos no Escutismo e no Guidismo,       

   

O Comité Mundial da AISG           
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