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Novo Ano + Nova Década = Novos Desafios 

 

Para os leitores mais atentos deste editorial fica desde já a nota que não me debruçarei sobre operações 

aritméticas ou algébricas, mas procurava um título que despertasse o vosso apetite para a leitura e desse 

modo companhia nestes pensamentos e análises.  

Tivemos uma década de profunda mudança na sociedade mundial enfrentando as consequências do fim da 

crise económica iniciada no final da década 

anterior. Marcada por momentos muito 

complexos e exigentes, nenhum setor ou área 

ficou indiferente. Reparem que o casamento 

entre pessoas do mesmo século foi promulgado 

em Portugal, aconteceu a Primavera Árabe, a 

guerra do Iraque chegou ao fim (após 8 anos), 

Barack Obama foi o primeiro afro-americano a 

ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos,  

tivemos o primeiro Papa emérito com a primeira 

renuncia papal em 600 anos, a China solidifica a 

sua posição de superpotência emergente, 

acontece o agravamento da crise migratória na 

Europa com centenas de milhares de migrantes 

irregulares vindos de Africa e Oriente procurando 

refúgio, a nossa associação fez uma mudança, permitam-me, radical a nível estatutário. Na nossa região 

iniciamos a década com a liderança do Francisco Pinheiro, passada em finais de 2011 para o Jorge Carvalho, 

cujo, após deslocalização profissional para fora de Portugal, passou para a minha pessoa em novembro de 

2013.  

As mudanças de liderança, quando transitadas por dispares visões e valores, tendem a produzir efeitos 

verticais nas sociedades, exemplo disso são, em referência aos momentos aludidos anteriormente, a mudança 

de presidentes nos Estados Unidos, a transição papal e as transições em Africa e Oriente, que conduziram o 

mundo para cenários dispares no equilíbrio da (des)esperança da humanidade.  Daí que será sempre desejável 

que as transições radicais sejam sempre no sentido do equilíbrio, promovidas por valores maiores em prol da 

Humanidade e da Natureza. 

Fazemos a passagem de década com o facto de ser moda falar da Natureza, diria mesmo ser fanático da 

natureza e da defesa do planeta transformou-se num valor supremo e todo aquele que não siga o guião 

criado é linchado nas redes. O problema deste modelo está precisamente no guião criado por uma economia 

globalizada e lobista que enriquece às custas dos cordeiros seguidistas que não vêm para além do pretendido 

pela minoria beneficiaria. 

Editorial 

X 

XXI 
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Da homilia no Dia da Região, algo marcou o meu pensamento numa validação de simbolismos que tendemos 

a fanatizar quando não consigamos ver para além das estórias, e aquele exemplo era tão simples, mas ao 

mesmo tempo deveras complexo para todos os quantos fanatizam a sua visão, incapacitados pela capacidade 

de pensar além. Exortado por esse pensamento somado à avaliação do estado da humanidade, ouso desejar 

para a nossa sociedade novas visões e equilíbrios para esta nova década. 

Urge arrancar para um novo ciclo em que os Escuteiros Adultos devem tomar uma renovada posição de 

missão social na sua missão de fraternidade, sendo necessário que nos obriguemos a cumprir o pilar Natureza 

que sustenta a nossa ação, sendo importante que o consigamos realizar enquanto Igreja motivando e 

envolvendo a comunidade para a clarificação, educação e sensibilização global para a visão clarificadora deste 

projeto ambiental. 

Para cumprir tamanha demanda necessitamos de ver para além das estórias, interpretando sua simbologia ao 

invés da sua imitação. Necessitamos de lideranças visionárias e construtivistas, promotoras de novas visões e 

investigadoras no solucionamento dos problemas que nos apresentam. 

Que a próxima década, além dos novos desafios, traga a todos muita sapiência, saúde e energia para que 

consigamos alavancar a nossa associação na sua missão. 

 

Bom Ano, 

André Maciel Sousa – Presidente da Direção Regional da FNA Porto 

 

Editorial 
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Família… de olhos no presépio    

Assistente Regional da FNA – Região do Porto 

 

Não vão bem estes tempos para as famílias. Outrora haveria uma 

proximidade cansativa, tantas vezes alargada a tios e primos, mas 

agora não: grande parte das famílias vive centrada em si mesma, 

criando relações que pouco duram e não as socorrem na 

dificuldade.   

Faz bem olhar para a família de Nazaré, em que se vê o essencial: 

uma relação forte que faz aguentar todos os problemas como o 

desconforto de Belém, ter de emigrar para longe e depois procurar 

em Nazaré uma terra para viver. Estão unidos num projeto 

comum…até ao fim: junto à Cruz lá estava Maria!  

A família não é invenção humana e é a mais importante instituição 

do mundo. A sociedade deve organizar-se em famílias e tudo o resto 

deve respeitar e promover este ambiente natural que deve ser 

alargado à escola, à Igreja e às organizações sociais. Deus é família!  

A sociedade da violência, da exploração, do comércio selvagem não 

gosta de famílias unidas, pois a pessoa desenquadrada mais gasta, mais facilmente se deixa manipular e é 

mais agressiva. Torna-se urgente cuidar da família e valorizar até as diversas formas de viver em família. É a 

relação, o convívio, o amor que faz a família.  

Saibamos aproveitar todas as ocasiões para isso: estar atentos uns aos outros, conversar à mesa, passear 

juntos, ajudar no que for preciso, apoiar 

nas dificuldades, respeitar, desculpar, 

agradecer. As coisas, o dinheiro, a 

televisão, o telemóvel, o carro, o 

emprego… são muito importantes mas não 

são família: devem ser colocados no seu 

lugar.  

A família são pessoas em que circula o 

sangue do Amor que nos vai unindo a Deus 

quando procuramos amar sempre mais. O 

calor, a luz, a vida que vem do presépio é o 

Amor que nos faz família.  

 

Fernando Milheiro, padre 

Reflexão 
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Alocução do Presidente da Mesa do Conselho ao Conselho Regional 
 

 

Porto (Casa Diocesana de Vilar), 16 de novembro de 2019 

Bom dia a todos! 

 

Em meu nome, em nome do 

Vice-Presidente e Secretária 

da Mesa do Conselho 

Regional e em nome de todos 

os Associados da FNA da 

Região do Porto (se estes me 

permitirem a ousadia), um 

cumprimento e uma 

saudação muito especial de 

apreço e alegria ao nosso 

Assistente da Região do 

Porto, o Exmo. Senhor 

Cónego Fernando Milheiro:  

Bem-vindo ao seio da FNA; a sua função e a sua presença é fundamental para a Associação e particularmente 

para o bom funcionamento da Mesa do Conselho Regional. Bem-haja, Senhor Cónego! 

 

Caríssimas e caríssimos fraternos. 

 

Estamos a caminho do fim de mais um ano escutista. Ao longo deste tempo, muitas atividades foram 

pensadas, organizadas e realizadas, quer pelos Núcleos quer pela Região, como se pode constatar no Jornal da 

Região do Porto “Arauto”, não contando com as atividades não publicitadas. Trata-se da vida da Região, uma 

das maiores do País, que mexe, que faz escutismo adulto. Mas, como tudo na vida, se uns são mais ativos, 

outros são menos ou nada ativos. Tudo depende do querer, da motivação, da disponibilidade e porque não, 

do modo como cada Associado e cada Núcleo quer estar e viver a FNA! Evidentemente que, até o ano findar, 

ainda nos esperam mais algumas atividades, uma delas, que destaco devido à sua importância, o Dia da 

Região no primeiro sábado de dezembro. 

 

Agora, abordemos sobre o futuro da FNA da Região do Porto. Para tal, proponho cinco questões para nossa 

reflexão: 
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1. A Missão e o Dever da Associação e dos seus Associados, de que forma vão estar em consonância com as 

necessidades da atual realidade social? 

 

2. A concretização da vontade de Baden-Powell “Procurai deixar o mundo um pouco melhor de que o 

encontrastes”1, como vai e deve ser posta em prática pela FNA? 

 

3. A formação escutista feita na FNA é importante paro os seus Associados? Como está a ser feita, tem 

impacto no sentido em que gera novos desenvolvimentos, mudanças e expansão na FNA? 

 

4. A nossa vida pessoal e familiar deve de ser sacrificada pelo facto de sermos escuteiros adultos ou vamos 

procurar um saudável equilíbrio? 

 

5. Como irá ser a animação e vivencia dos valores e princípios cristãos, agora que temos um Assistente, no 

seio da FNA da Região? 

 

Não quero terminar sem sublinhar duas verdades, que do meu ponto de vista têm todo o cabimento na nossa 

vivencia escutista na FNA e na sociedade, e que desafio à nossa reflexão honesta e sincera: “... ao que tem 

será dado e terá em abundância; mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.”2 e “... o homem fica 

justificado pelas obras e não somente pela fé.”3 

 

Bom trabalho e um bom Conselho. 

 

O Presidente da Mesa do Conselho Regional  

 

José Maria Henriques 
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Conselho Regional – Casa Diocesana de Vilar – 16 de novembro de 2019 
 

Reuniu-se em Conselho, no passado dia 16/11, na Casa Diocesana de Vilar, a 

Fraternidade de Nuno Álvares da Região do Porto.  

Este Conselho, que por norma acontece sempre nesta altura e é o último do 

ano, teve a particularidade de ser o primeiro no qual contamos com a 

presença e participação do nosso Assistente Regional, Cónego Fernando 

Milheiro. Fica também, por isso, marcado na história dos Conselhos Regionais 

da FNA Porto. 

Neste Conselho, para além da apresentação, debate, votação e 

aprovação da proposta de orçamento para 2020 e do plano de 

atividade regional 2020, destaca-se a apresentação (e convite à 

nossa participação) do Exercício Distrital “EXEDISPOR 2019”, 

feita pelo Sr. Comandante Albano Teixeira, Segundo 

Comandante Operacional Distrital do Porto da Autoridade 

Nacional da Proteção Civil. Trata-se de um simulacro de 

acidente ferroviário no túnel de Caíde na linha do Douro que 

acontecerá na noite do dia 13 e madrugada do dia 14. 

Destaca-se ainda a intervenção do Departamento de Formação 

Regional do Porto e no ponto de Outros Assuntos, a 

possibilidade de realização de uma atividade internacional 

(onde, como e quem?). 
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Atividades 

 Região 

 

 

A Direção Regional, por vezes com a colaboração 

de Núcleos convidados, prepara, divulga e realiza 

as atividades que constam no Plano de Atividades aprovado. Participa em variadíssimas 

atividades dos Núcleos para as quais é convidada e representa a Região em cerimónias oficiais, 

civis ou escutistas, não só na Região como em outras Regiões e a nível Nacional. 

 

 

02 Outubro – Reunião preparação Encerramento Tema Anual, com núcleo de Oliveira do Douro. 

04 Outubro – Reunião preparação Encerramento Tema Anual, com núcleo de Campanhã. 

05 Outubro – Participação no 18º Aniversário do Núcleo de Rebordões. 

07 Outubro – Reunião de Preparação JOTA/JOTI em Oliveira do Douro. 

07 Outubro – Reunião da Equipa de Formação Regional. 

09 Outubro – Participação no 14º Aniversário do Núcleo de Oliveira do Douro. 

10 Outubro – Reunião preparação Encerramento Tema Anual, com núcleo de Romariz. 

12 Outubro – Reunião preparação Encerramento Tema Anual, com núcleo de Ermesinde. 

18 a 20 Outubro – Jota Joti 2019 em Oliveira do Douro. 

20 Outubro – Reunião da Direção Regional em Romariz. 

25 Outubro – Tomada de posse da Junta Regional do Porto do CNE. 

30 Outubro – Reunião da Direção Regional com o Núcleo de Santo Izidoro de Romariz. 

08 Novembro – Encerramento do Tema Anual em Cernache do Bonjardim. 

11 Novembro – Reunião do Departamento de Formação em Oliveira do Douro. 

16 Novembro – Conselho Regional em Vilar 

21 Novembro – EXEDISPOR 2019 – Reunião de apresentação operacional e planeamento. 

22 Novembro – Reunião preparação Dia da Região – Paroquia de Baguim. 

26 Novembro – Reunião preparação Dia da Região – Junta Freguesia de Baguim do Monte. 

28 Novembro – Reunião preparação EXEDISPOR 2019 – CDOS Porto. 

30 Novembro – Apresentação EXEDISPOR 2019 – Conselho Regional FNA Braga. 

05 Dezembro – Reunião preparação EXEDISPOR 2019 – CDOS Porto. 

07 Dezembro – Dia da Região. 

12 Dezembro – Reunião preparação EXEDISPOR 2019 – CDOS Porto. 

13 e 14 Dezembro – EXEDISPOR 2019 – CDOS Porto. 
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Atividades 

 Região 

 

 

 

 

 

          

        JOTA – JOTI 19 e 20 de OUT 2019 
              Estação Regional sitiada em Oliveira do Douro 

Presença e participação na Cerimónia de 

Encerramento do Tema Anual “A Família” 

Cernache do Bonjardim – 9 de outubro  

 

Momento alto da participação da Região do Porto 

com apresentação em Teatro de Sombras (Núcleo 

de Alfena) 
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                                                           Dia da Região - 2019 
 

No passado dia 07 de dezembro, realizou-se mais uma edição 

do Dia da Região do Porto.  

Esta atividade, também celebrativa do 79º aniversário do 

nascimento dos Escuteiros Adultos da Diocese do Porto, foi 

organizada pela FNA-Direção Regional do Porto e realiza-se 

anualmente de forma descentralizada, sendo que este ano, 

Baguim do Monte no Concelho de Gondomar, foi a freguesia 

eleita e que acolheu a Região.  

A participação dos Associados neste importante dia da Região 

do Porto é sempre com muita alegria e natural satisfação, 

dando assim continuidade à já forte ligação entre todos os 

Núcleos e seus Associados da Região. 

Estiveram presentes os núcleos da Fraternidade Nuno Álvares 

de Alfena, S. Martinho de Bougado, Burgães, Campanhã, 

Cidade do Porto, Ermesinde, Fânzeres, Nogueira do Cravo, 

Oliveira Douro, Rebordões, Romariz, Valbom e Sto. Adrião de 

Vizela, assim como, a Direção Regional de Braga, a Direção 

Nacional e o Assistente Diocesano Cónego Fernando Milheiro.  

Depois da Receção, em convívio, de todos os participantes, foram dadas as boas vindas e feitas as 

apresentações pelo Presidente da Direção Regional e pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baguim 

do Monte, desejando a todos os presentes um excelente dia de fraternidade e boa atividade.  
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Atividades 

 Região 

 

 

 

                      Dia da Região - 2019 

 

Durante a manhã, tal como estava programado e depois do Presidente da Direção Regional dar uma breve 

explicação e ter distribuído os participantes em grupos, realizou-se um Jogo de Cidade com o objetivo de dar a 

conhecer a riqueza cultural da freguesia.  
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                Dia da Região - 2019 

 

O almoço partilhado foi, como sempre, um excelente 

momento de convívio onde todos puderam confraternizar. 

Após o almoço e conforme o programa, seguiu-se a Eucaristia 

celebrada pelo padre Lucindo Silva no Centro Paroquial de 

Baguim, na qual a FNA-Região do Porto foi apresentada e a 

atividade do Dia da Região explicada e que decorreu num bom 

momento de Fé e de Oração.  

Por fim, já no Salão Fernando Rocha da Cruz Vermelha Portuguesa, onde tinha decorrido o almoço, realizou-se 

a Cerimónia Protocolar na qual o Presidente da Direção Regional agradeceu a todos a presença e o empenho 

demostrado e entregou aos Núcleos uma lembrança de participação.  O Vice-Presidente Nacional dirigiu uma 

mensagem de agradecimento pelo convite e pelos bons momentos de fraternidade que a atividade 

proporcionou e entregou Condecorações, homenageando quatro Associados, pelo Serviço, Dedicação e 

Exemplo que têm demonstrado em prol da Região.  
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                      Dia da Região - 2019 

 

 

Antes de terminar, foi servido o bolo de Aniversário que foi brindado, desejando a todos e à Região do Porto 

muitas Felicidades.  

 

Parabéns Região do Porto e votos de Boa Caça!  

 

*************************************** 

 

FNA – Região de Braga 

DIA DA REGIÃO DO PORTO 2019 
dezembro 09, 2019 

 

No passado dia 07 de dezembro, a Direção Regional, representada pelo Vice-presidente Regional e pelo 

responsável pelo dep. Regional de expansão, esteve presente em mais uma edição do Dia da Região do Porto. 

Esta atividade é organizada anualmente pela FNA Direção Regional do Porto de forma descentralizada, sendo 

que este ano, a localidade de Baguim do Monte no 

Concelho de Rio Tinto foi o palco da referida atividade. 

É sempre com muita alegria e natural satisfação que 

participamos neste importante dia para a Região do 

Porto, dando assim continuidade e fortalecendo a forte 

ligação que une estas duas Regiões. 

Parabéns Região do Porto e votos de boa caça. 

 

https://fna-regiaodebraga.blogspot.com/ 

https://fna-regiaodebraga.blogspot.com/2019/12/dia-da-regiao-do-porto-2019.html
https://fna-regiaodebraga.blogspot.com/
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           “EXEDISPOR 2019” 

 

Relato de uma viagem 
 

A CP anunciava ter emitido 119 títulos para 

a viagem que se iniciava em Marco de 

Canaveses com destino à estação de Porto 

S. Bento. 

Nesta viagem que iniciou perto da 1h35 do 

dia 14 de dezembro, regressava um 

contingente de escuteiros da FNA 

acompanhados por 25 elementos do CNE e 

uma família local (casal e dois filhos a 

Família Pereira), mas foi bruscamente 

interrompida pelo embate da carruagem 

dianteira contra uma barreira de terra e 

pedras resultado de um desmoronamento 

do talude, provocado pela intempérie dos 

últimos dias com muita precipitação, 

registando-se o descarrilamento da 

carruagem dianteira, mesmo à saída do 

túnel de Oliveira, localizado junto à estação 

de Caíde Rei - Lousada, na linha do Douro, 

provocando dezanove feridos graves e 

alguns feridos ligeiros.  

O alerta para a Proteção Civil foi dado logo 

de imediato e para o local deslocaram-se 

meios dos Bombeiros Voluntários de 

Lousada e dos Bombeiros Voluntários de 

Vila Meã. 

A Guarda Nacional Republicana fechou os acessos à estação de Caíde de Rei, criando um corredor de 

circulação para os meios de socorro pudessem ter espaço fluir rapidamente. 

Face à gravidade do acidente, foram acionados mais meios de socorro, INEM - Instituto Nacional de 

Emergência Médica e várias corporações de bombeiros do distrito do Porto. 
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                “EXEDISPOR 2019” 
 

Foi então criado um posto de comando no local e acionado o plano de catástrofe do Serviço de Urgência do 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que acolheu todas as vítimas do acidente ferroviário. 

Este era o cenário do Exercício Distrital “EXEDISPOR 2019”, promovido e organizado pelo Comando Distrital de 

Operações de Socorro do Porto, sobre o comando do Comandante Operacional Distrital, Tenente-Coronel 

Carlos Rodrigues Alves.   

Estiveram envolvidas neste exercício: CP - Comboios de Portugal, Infraestruturas de Portugal, Câmara 

Municipal de Lousada, Junta de Freguesia de Caíde de Rei, GNR, ficando as operações de socorro aos cuidados 

do INEM e mais 25 corporações de bombeiros do distrito do Porto, sendo recolhidos os feridos graves no 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (Hospital Padre Américo de Penafiel). Participação especial da 

Fraternidade Nuno Álvares na mobilização e representação de figurantes. 

Importa agora explicar que o simulacro é um exercício, que coloca em prática todos os procedimentos 

planeados para uma situação de risco, procurando identificar falhas ou erros de avaliação. 

Sendo a linha do Douro eletrificado recentemente, neste local de via única, de eleva dificuldade na prestação 

de socorro, este exercício permitiu verificar todo o plano preparado para este túnel, também preparar as 

equipas que prestam socorro como Bombeiros, INEM, GNR, de uma forma coordenada, com uma situação 

quase real, com a presença dos figurantes no papel de vítimas caracterizados e envolvidos na ação, numa 

noite em que a chuva marcou presença para aumentar as dificuldades aos socorristas.  

A participação da FNA nestas atividades, tem como objetivo, a cooperação e espírito escutista de missão e 

Cidadania, mas serve igualmente na preparação e formação dos associados para missões a que venham a ser 

solicitados; Fica o agradecimento a todos os que participaram e deram o seu contributo para o sucesso desta 

missão, onde participaram elementos da Região do Porto e Braga. 
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           “EXEDISPOR 2019” 
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           “EXEDISPOR 2019” 

 

 

 
 
 
 
 

 
FNA - Exercício Distrital, “EXEDISPOR 2019” _ Proteção Civil _ mensagem 
de agradecimento aos participantes 
 
Quero começar por pedir desculpa, por não ter acompanhado todos os momentos dos participantes neste 
exercício, mas as condições impostas e as restrições de movimentos, impediram-me de estar presente, dentro 
do comboio no momento do início do simulacro. 
Também no final se impunha que estivesse um representante da FNA, no momento das primeiras opiniões 
sobre o exercício, as suas dificuldades e alcance dos objetivos, o que me obrigou a manter perto do posto de 
comando, que se encontrava no teatro de operações, para acompanhar todo o movimento dos elementos 
transportados ao hospital e certificar do seu regresso. 
Neste momento do “debriefing”, estiveram representantes de todas as entidades participantes, cada uma 
expressando a sua opinião sobre o decurso do exercício, com mais ao menos elogios e críticas aos problemas 
com que se defrontaram, mas todos foram unânimes em dizer que foi positivo o resultado final, permitindo 
retirar boas lições, para um futuro com a certeza que o socorro seja melhor organizado e seguro. 
Foram referidos os papéis das vítimas, dos ilesos e dos curiosos, com grande coragem, caracterizados com 
grande rigor e profissionalismo, que tiveram de suportar uma longa noite de frio e chuva, permitindo ao 
exercício o realismo necessário para o seu sucesso, saindo reforçada a imagem anteriormente deixada pela 
FNA. 
Por tudo isto e pela prontidão com que aderiram a esta atividade, quero deixar o meu agradecimento a todos 
(elementos da FNA, do CNE e amigos), e pedir-vos desculpa pelas nossas falhas, com a promessa que 
continuaremos a trabalhar para que a FNA tenha num futuro próximo, o papel que os associados escolherem 
perante a Autoridade Nacional de Proteção Civil e Emergência, no cumprimento da sua missão de Cidadania, 
reforçando a imagem de Escuteiros Adultos que a FNA representa. 
Por fim fazer um pedido a todos os que colheram imagens neste exercício, que nos façam chegar o mais breve 
possível, para que se possa preparar um trabalho completo desta participação. 
 
Jorge Carvalho 
 
Chefe do Departamento Nacional de Proteção Civil da FNA 
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       Núcleo de Ermesinde 
 

Cernache do Bonjardim, dia 9 de outubro, 

no encerramento do Tema Anual “A 

Família”.  

O núcleo de Ermesinde esteve presente 

com seis associados e dois familiares em 

representação de todo o Núcleo e como 

testemunho da importância da família 

dentro do movimento escutista em geral e 

da FNA em particular.  

O nosso grupo fez parte do contingente de associados da Região do Porto que 

se deslocou até Cernache de autocarro e que deixou marca de excelência com 

a apresentação do teatro de sombras pelo Núcleo de Alfena. 

 
No passado dia 16/11 

(sábado) o Núcleo da FNA 

de Ermesinde realizou a sua 

Festa de S. Martinho. 

Atividade constante no Plano 

de Atividades, acontece 

sempre nesta altura e em 

convívio com o Agrupamento 

007 do CNE. 

É sempre motivo de 

confraternização entre estas duas famílias de escuteiros que se querem mais unidas e mais fraternas.  

 

Em dezembro, dia 7, 

estivemos presentes e 

participativos em mais uma 

edição do Dia da Região, este 

ano na freguesia de Baguim 

do Monte, freguesia que 

embora de outro Concelho faz 

fronteira com Ermesinde e é-

nos, por isso, muito próxima. 

Dia extraordinariamente bem 

passado com toda a REGIÃO! 
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               Núcleo de Ermesinde 
 

O nosso Núcleo de Ermesinde participou, na madrugada de 13 para 

14 de dezembro, no EXEDISPOR 2019! Simulacro de acidente 

ferroviário no túnel de Caíde na linha do Douro. 

Estivemos presentes com espírito de Missão e Cidadania fazendo 

parte de um contingente de escuteiros adultos maioritariamente da 

Região do Porto, mas também da Região de Braga. 

Como figurantes na composição sinistrada, saímos todos ilesos e 

apenas um elemento nosso "necessitou de acompanhamento 

médico hospitalar". 

 

 

                                                    Núcleo de Santo Izidoro de Romariz 

 

Núcleo de Santo Isidoro, participou no Jota-Joti 

em Oliveira do Douro, no dia 19 de outubro. 

Presença na Celebração do dia de São Nuno com Eucaristia 

na Igreja de Romariz.  
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Núcleo de Santo Izidoro de Romariz 

 

No dia 9 de novembro, foi com 

muita alegria que estivemos 

presentes no Encerramento 

Nacional do Ano da Família, em 

Cernache do Bonjardim. Assim 

como no Conselho Regional de 

16 de novembro em Vilar. 

Nos dias 16 e 17 

de novembro, foi 

com enorme 

prazer que o 

núcleo participou, 

nas celebridades 

dos 25 anos da 

fundação do 

agrupamento 

1048 do CNE de 

Romariz. 

Parabéns ao nosso agrupamento. 

 

No dia 1 de dezembro, o núcleo realizou a sua 

habitual Ceia de Natal com os seus familiares e 

amigos. Não faltou a famosa caldeirada, nem os doces 

típicos de Natal, nem o presente-surpresa. Houve 

alegria e boa disposição nesta época que nos é tão 

querida. 

Feliz Natal 
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Núcleo de Santo Izidoro de Romariz 

 

O nosso núcleo não podia deixar de estar presente e foi com muita alegria que participou no Dia da Região da 

FNA Porto, em Baguim do Monte. Damos os parabéns à DR pelo excelente programa. 

 

O Núcleo participou, na madrugada do dia 14, no 

EXEDISPOR 2019, simulacro de acidente ferroviário no 

túnel de Caíde na linha do Douro. Dois associados 

participaram como observador e outro como ferido grave. 

Foi uma experiência muito interessante.  

Bem hajam todos os que trabalharam ativamente neste 

simulacro. 

O Núcleo de Santo Isidoro de Romariz deseja a toda a família da FNA, um Ano de 2020 com muita Saúde, Paz, 

Amor e muita Fraternidade. Feliz Ano Novo!! 
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            Núcleo de Alfena 

 

Mais um ano que termina e é altura de fazer balanço dos resultados obtidos. Como em tudo na vida, deve-se 

ver o que de melhor se fez e o que é preciso corrigir. 

Naturalmente o Núcleo de Alfena também fez um plano de atividades para o pôr em prática ao longo do ano. 

Ao avaliarmos o que fizemos, concluímos que valeu a pena cumpri-lo. 

Participamos durante todo o ano, quinzenalmente animando a celebração eucarística vespertina com o coro 

sempre presente e ativo. 

 Ajudamos e colaboramos em todas as cerimónias religiosas realizadas na nossa Paróquia.  

Participamos e estivemos presentes nas atividades e reuniões a nível da Região do Porto.  

Aproveitamos para realçar, a atividade realizada em Burgães,” Taça Itinerante”, onde apresentamos um 

trabalho em sombras chinesas sobre A Família, com muito êxito e bem acolhido. 

 

Foi de tal forma apreciado, que o Núcleo de Alfena foi 

convidado a apresentar esse trabalho no 

encerramento do tema anual “A Família”, no dia 9 de 

novembro em Cernache de Bonjardim, representando 

toda a Região do Porto. 

Representação deveras aplaudida e elogiada, 

dignificando a Região do Porto e mais uma vez o 

Núcleo de Alfena, digno de todos os louvores. 

Ainda participamos na atividade do Dia da Região, em 

Baguim do Monte, no dia 7 de dezembro, onde fomos 

agradavelmente surpreendidos.  
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                        Núcleo de Alfena 

 

Fomos galardoados com diplomas de Mérito pela Direção Nacional e 

pela Direção Regional. Ainda ficamos mais felizes por o nosso presidente 

ter sido galardoado com a medalha de D. José de Lencastre (Grau 1 - 

ouro). 

Todo este trabalho com valor e honra, foi conseguido graças a um grupo 

de pessoas que têm espírito de responsabilidade e bem servir. 

Também para nós, merece realce as festas do nosso décimo oitavo 

aniversário, 21 de setembro e do magusto em família que realizamos em 

23 de novembro, onde saboreamos as belas castanhas, o entrecosto, 

fêveras e os respetivos doces e bebidas.  

Aproveitamos este final de Ano para agradecer a todos/as quanto nos 

têm ajudado, especialmente o nosso Assistente, Senhor Padre Manuel 

Fernando, que quando é solicitado está sempre presente.  

Queremos desejar a todos Santas Festas Natalícias, um Novo Ano com muita saúde, alegria e felicidades.  

Por ser o fim de mandato desta direção, que procurou ser e viver feliz e estar sempre Alerta para Servir, vimos 

desejar que a nova direção continue a testemunhar toda a vivência e prática de um Escutismo Adulto Católico. 

Sempre Alerta.                               
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      Núcleo de Valbom 

 

ACANUC DE VERÃO 

  

Realizou-se no fim-de-semana de 

19 e 20 de outubro o Acanuc de 

Verão, da FNA de Valbom, sob o 

tema “Acagarça…ndo’19”, no 

Campo Escuta da Ribeira, do 

Agrupamento 313, de Cortegaça. 

O fim-de-semana surgiu com 

muita chuva, mas isso, não 

impediu que se realizasse quase 

na totalidade o programa 

idealizado pela equipa 

responsável. Sempre que 

surgiram “abertas”, foi-se desenrolando o programa, tendo-se com alguma imaginação superado as 

dificuldades que foram surgindo e assim, levada “a água ao nosso moinho”, que é como quem diz, cumprindo 

o programa. 

Com a dificuldade surgida com a chuva, houve necessidade de 

recorrer ao “Plano B” e em vez de Acampamento foi feito 

Acantonamento. De resto, o almoço partilhado previsto ao ar 

livre foi realizado em ambiente acolhedor e “debaixo de telha” 

(aqui, a culpa foi mesmo do tempo e da chuva). Depois do 

almoço e com o tempo a acalmar (com abertas), o grupo 

aventurou-se ao cumprimento do programa, tendo havido, 

para isso, um reajuste ao programa e às patrulhas que 

funcionaram em grupo. O tema escolhido para a Atividade da 

tarde, “À procura da Garça perdida”, desenvolvida no Parque 

Ambiental do Buçaquinho, em jeito de caminhada, tinha por 

objetivo descobrir/encontrar uma ou mais garças, de forma a 

que fossem identificadas. Neste meio, não foi possível 

encontrar nenhuma daquelas aves nem espécies, a não ser 

aquelas que aqui mais abundam nas lagoas, que são patos. 

Como plano B, seguiu-se uma ida, para conhecimento de 

alguns elementos do grupo, aos passadiços da Barrinha, em 

Esmoriz, e eis que a surpresa foi por demais agradável.  
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                         Núcleo de Valbom 

                                                    
A Barrinha estava aberta ao mar, estando a lagoa com maré vazia, pelo que foi possível identificar do 

observatório ali existente, várias espécies de aves, incluindo as tão procuradas garças; dois tipos de garças 

foram identificados: garça branca e garça vermelha. A surpresa e o espanto de todos, fez com que a 

autoestima de cada um ficasse em alta. No entanto, a surpresa não ficou só por aí. Eis, que no caminho para o 

observatório da fauna, e nos terrenos junto à água da lagoa, se avistam lagostins, o que originou a divisão do 

grupo, até aí unido. Formaram-se dois pequenos grupos, em que uns se ocuparam a tirar fotografias e 

identificar as garças e outros a tentar com os meios disponíveis (escassos) fazer com que um lagostim mais 

atrevido, se agarrasse a uma cana (esteiro) através das suas pinças. Depois de muita “luta”, conseguiu-se 

apanhar o lagostim e trazê-lo para terra firme, de modo a poder ser observado por todos, tendo sido 

posteriormente devolvido ao seu “habitat” inicial. Perante estas duas surpresas, verificou-se um grande 

esforço de cooperação entre todos, tendo o grupo regressado de “coração cheio” e satisfeito por ter 

enveredado pelo “Plano B”. 

O programa continuou à noite e, antes do tradicional Fogo de 

Conselho, houve um momento surpresa. Nas proximidades, 

há um Ginásio da Paróquia, com várias salas multifunções, 

onde alguns grupos desenvolvem as suas atividades. Numa 

dessas salas, um grupo de Fados de Coimbra “Os Capas 

Negras”, exercitam a voz e trinam as guitarras; como um dos 

elementos da FNA, de Valbom, faz parte desse grupo, 

proporcionou aos restantes, este momento inicial de 

surpresa, mas que depois de meia dúzia de fados, soube a 

pouco. Terminado este momento, regressamos com a 

satisfação em alta e com a certeza deste momento para mais 

tarde recordar. 

Seguiu-se depois o Fogo de Conselho, em que se aplicou a Mística e a Simbologia 

próprias desta Atividade, onde se enalteceu a União, a Identidade da Família 

Escutista, a Missão e o Serviço, de cada um de nós. 

O programa contemplava para o dia seguinte, momentos relacionados com ateliers 

de Pioneirismo e Orientação e Conselho de Núcleo, com a finalidade de programar 

as Atividades para o triénio que se segue, estabelecendo prioridades para o 

imediato, ao nível de cada Departamento. 

Depois do Almoço, foi feita uma primeira reflexão sobre esta Atividade de fim de semana e retiradas algumas 

conclusões, no sentido de se tentar melhorar em futuras atividades do Núcleo, aquilo que esteve menos bem. 

Todos os elementos presentes foram unânimes ao afirmarem que a FNA, de Valbom, saiu reforçada em 

termos de coesão e amizade e a querer “mais” para a próxima Atividade.  
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        Núcleo de Valbom 

 

INVESTIDURAS DE NOVOS ESCUTEIROS ADULTOS PARA O NUCLEO DE VALBOM 

Realizou-se no dia 12 de outubro, mais 

um momento marcante da vida e ação 

do nosso Núcleo, com a investidura de 

3 novos elementos. 

Fica o registo deste dia, para memória 

coletiva, das novas investiduras dos 

escuteiros adultos: Alfredo, Manuel e 

Fernanda. Registamos com agrado a 

presença, dos nossos irmãos 

escuteiros dos Núcleos de Campanhã, Fânzeres e Cidade do Porto. 

 

JANTAR SOLIDÁRIO 2019 

 

Este ano, uma vez mais e pelo 3º ano consecutivo o Núcleo de Valbom da FNA esteve envolvido na 

organização do jantar solidário da Paróquia de Valbom. 

Este evento ocorre no dia mundial do pobre, data criada pelo Papa Francisco, não com a intenção de celebrar 

a pobreza, mas antes pelo contrário sensibilizar a sociedade para o cada vez maior número de pessoas nesta 

situação de carência. 

Desde que a iniciativa foi criada e que o Padre Marcos nos lançou o 

desafio de sermos parte integrante dela, estamos presentes ativamente.  

Esta atividade fornece uma refeição completa para as famílias 

previamente identificadas pelas voluntárias da Conferência Vicentina da 

paróquia. Este ano, o número de famílias inscritas cresceu novamente, e 

foram 52 famílias num total de 147 pessoas as que receberam o jantar 

solidário.   

Toda a paróquia se envolve na dádiva de bens alimentares que são 

entregues nos centros de culto e que tem inicio um mês antes do evento. 

O nosso núcleo é parte integrante de toda a logística de receção dos 

bens, na sua organização e distribuição dos que sobrarem pelas famílias 

apoiadas, pois todas elas para além do jantar também recebem um cabaz 

com bens alimentares.   

No dia do jantar, este é confecionado por cozinheiras profissionais 

voluntarias que contam com o apoio das nossas fraternas do núcleo em 

todas as fases do processo.  
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                        Núcleo de Valbom 

 

De seguida as refeições são entregues em casa de cada uma das 

famílias por um conjunto de voluntários, onde também estão os 

fraternos do nosso núcleo. 

Desta vez tivemos ainda o apoio da Associação de Pais das Escolas de 

Valbom que reuniu uma 

grande quantidade de 

produtos de higiene que 

também foram entregues 

às famílias. 

O balanço desta iniciativa tem sido muito positivo, a reação das 

pessoas têm sido muito boa e as respostas dos paroquianos têm sido 

excelentes, por isso iremos continuar a organizar e colaborar com o 

Jantar Solidário durante os próximos anos. 

 

A “LUZ DA PAZ DE BELÉM” 

No dia 20 de Dezembro, foi dia de receber na paróquia de Valbom, a “Luz da Paz de Belém”. 

Esta Luz que foi em primeiro lugar trazida da Terra Santa por um escuteiro austríaco, para a cerimónia 

mundial em Linz, seguiu posteriormente para Portugal acompanhada por quatro elementos do Corpo 

Nacional de Escutas. 

No dia 20, chegou a Valbom. A cerimónia decorreu na Igreja Paroquial e foi dinamizada pelo Agrupamento 96 

de Valbom do CNE, a 

quem o nosso Núcleo 

de Valbom da FNA se 

associou para receber 

a LUZ DA PAZ DE 

BELÉM. 

CNE, FNA, e vários 

paroquianos 

receberam a LUZ, que 

levaram de seguida 

para os seus lares. 

Foi um momento 

marcante da fé cristã 

pela paz no mundo. 
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Núcleo de S. Cristovão (Nogueira do Cravo) 

 

Como sempre o Núcleo de São Cristovão esteve bastante 

ativo neste trimestre e não poderíamos começar de melhor 

forma. No dia 5 de outubro dirigimo-nos a Rebordões para 

estar presentes no XVIII aniversário do Núcleo de 

Rebordões, uma viagem que foi um enorme prazer em 

conviver mais uma vez com tantos AMIGOS! 

A 19 de outubro estivemos ativos no JOTA/JOTI, tanto na 

nossa estação local em conjunto com o Agrupamento 534 

do CNE, como também, e apesar do mau tempo, na nossa 

estação regional em Oliveira do Douro que teve a 

organização a cargo Núcleo da Cidade do Porto.  

A 26 de outubro tivemos o nosso Conselho de Núcleo em que estiveram presentes cerca de metade dos 

nossos associados e onde foram aprovadas algumas alterações de que iremos dando noticias… 

A 02 de novembro e como consequência de uma proposta aceite no Conselho de Núcleo realizamos o I Jantar 

de Núcleo, em que desejamos que sejam momentos de alegria, comunhão e que as nossas relações 

interpessoais saiam reforçadas. 

A 09 de novembro estivemos 

presentes em Cernache do 

Bonjardim no Encerramento do 

Tema Anual e aqui nos 

penitenciamos, pois tínhamos uma 

reunião marcada com o nosso 

Assistente Padre Zé Malenga e 

tivemos que nos ausentar mais 

cedo, não podendo assistir à condecoração do nosso irmão e amigo António Fontinha do Núcleo de Oliveira 

do Douro. As nossas desculpas e votos de vida longa ao nosso irmão.   
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Núcleo de S. Cristovão (Nogueira do Cravo) 

 

A 16 de novembro estivemos presentes no Conselho Regional na Casa Diocesana de Vilar e a 07 de dezembro 

fomos ao Dia da Região em Baguim do Monte onde tivemos o prazer de encontrar o Sr. Pe. Licínio que em 

tempos já esteve em serviço na nossa paróquia. É sempre bom rever amigos. Foi também o dia do nosso II 

jantar de Núcleo. 

A 13 de dezembro e no 

seguimento do convite 

lançado pela Proteção Civil 

fomos, em conjunto com 

pioneiros e chefias do 

Agrupamento 534, ao 

simulacro EXEDISPOR onde 

foram testados os nossos 

limites em termos de 

resistência ao sono, mas foi deveras reconfortante o fortalecer dos laços de amizade entre todos nós. Para 

nós a atividade começou pelas 18h do dia 13, com a concentração na sede e terminou já passava das 09h do 

dia 14. A 19 de dezembro fomos até ao Santuário da Nossa Senhora do Alívio, em Vila Verde na Diocese de 

Braga, para trazermos para a nossa paróquia a Luz da Paz de Belém numa cerimónia presidida pelo Arcebispo 

Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga. 

A 21 e 22 de dezembro 

fizemos a distribuição 

da Luz da Paz de Belém 

pela nossa paróquia. 

A 21 de dezembro 

tivemos a nossa Ceia 

de Natal em conjunto 

com o Agrupamento 

534 do CNE e depois 

do jantar houve o já 

tradicional espetáculo 

de variedades levado a 

cabo por todos nós escuteiros de Nogueira do Cravo. 

E assim foi, um trimestre em que estivemos muito ativos, mas o próximo que se avizinha não será menos, pois 

temos a nosso cargo, a 22 de fevereiro de 2020, a organização do Dia do Pensamento, contamos com todos…! 

Devido à quadra que atravessamos não podíamos deixar de voltar ao início e desejar a todos um Santo e Feliz 

Natal e um espetacular 2020!!!!! 

Forte canhota para todos desde Nogueira do Cravo.  
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Núcleo de Oliveira do Douro 

 

No dia 18, 19 e 20 de outubro realizou se mais 

uma vez o JOTA-JOTI da FNA na sede do nosso 

núcleo e foi com muito gosto que o fizemos. 

 

Em novembro no dia 18, fizemo-nos representar, 

mais uma vez, no Conselho Regional na casa 

Diocesana de Vilar. 

Em dezembro começamos o mês com uma ação social no apoio ao Banco Alimentar num supermercado local, 

conseguindo assegurar a manhã do dia 01 e no dia 07 estivemos em Rio Tinto com 5 elementos para 

participar no Dia da Região. 

13 de dezembro participamos num simulacro em 

Caíde, Lousada -. EXEDISPOR 2019. Uma 

experiência gratificante tendo em conta que a 

finalidade é preparar as nossas equipas de 

socorro para qualquer eventualidade do género 

que   possa por ventura acontecer. 

Terminamos o mês e o ano escutista com a já 

habitual Ceia de Natal, no dia 21, onde se 

reuniram todos os elementos e suas famílias. 



 

33 | P á g i n a  

 

Núcleos 

 

 

 

                   Núcleo de Rebordões 

 

De acordo com os Estatutos e Regulamentos da FNA, 

forma realizadas as eleições para a direção do Núcleo, no 

passado dia 05 de outubro de 2019. 

A cerimónia foi presidida pelo Presidente da Direção 

Regional, André Maciel Silva Sousa, o qual deu posse à 

equipe que vai dirigir o Núcleo nestes próximos três anos: 

Presidente de Direção - José Alberto da Costa Miranda 

Vice-Presidente – Domingos Santos Moreira 

Secretário – Manuel Duarte Sousa Lopes 

Secretário – Sérgio Hélder Pedroso Monteiro 

Secretário – Serafim Fernando Cruz Gonçalves 

O ato leitoral, assim como a tomada de posse pela nova 

Direção, coincidiu com a comemoração do 18º aniversário do Núcleo. 

Estiveram presentes representantes dos mais diversos Núcleos da Região do Porto. 

Foi promovido um debate “informal” 

sobre os objetivos e a missão da FNA, 

tendo sido de grande e entusiasta 

participação, prenúncio de intenções 

fortes na continuação da melhoria do 

serviço prestado à comunidade, ao CNE, 

à Igreja e à natureza.   

Durante a sessão solene de tomada de 

posse da nova direção, o associado do 

Núcleo de Rebordões, José Alberto da 

Costa Miranda, foi condecorado com a 

medalha de Solidariedade pelos serviços 

distintos prestados à associação, o que muito nos honra. 

Estamos certos que a nova direção irá conduzir a associação, não só de acordo com os Estatutos e 

Regulamentos, mas também com carinho, orgulho e muita dedicação. 

À direção anterior, é justo que deixe aqui uma palavra de apreço pela dedicação, uma vez que a Presidente de 

Direção, Raquel Machado, desempenhava por acumulação, o cargo de Vice-Presidente da Direção Regional do 

Porto. 

Se não é fácil liderar um grupo, será menos ainda liderar dois. No entanto, foram três anos, cheios de 

atividade, solidariedade, envolvência com a comunidade, a Igreja, apoio ao CNE, cultura e muitas outras 

atividades características da FNA. 

Votos de Feliz Ano de 2020 a todos os Rebordoenses, familiares e amigos.    
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Núcleo de Santo Adrião (Vizela) 

 

Neste trimestre a nossa maior atividade foi o peditório que fazemos todos os anos para o fogo do Menino e 

iluminação da nossa igreja, responsabilidade que nos foi atribuída pela paróquia. 

 

Participamos no Dia da Região. Um dia memorável e que 

todos nós, fraternos, devemos estar sempre presentes e 

em maior número. É uma atividade de um só dia, mas não 

deixa de ser uma grande e importante atividade para a 

nossa região e para todos nós. 

O nosso Núcleo respondeu também ao que nos 

foi solicitado no último Conselho Regional, 

estando representado no "Exodispor". 

Simulacro levado a cabo pela Proteção Civil. 

Uma excelente atividade que não só, serviu para 

todas as entidades envolvidas (como bombeiros, 

INEM, e proteção civil) se prepararem para um 

desastre, mas também para nós próprios nos 

prepararmos e sabermos como agir caso estejamos envolvidos num acidente deste género. 

O Núcleo de Santo Adrião deseja a todos um excelente ano de 2020, cheio de Fraternidade e Paz. 
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Núcleos 

 

 

 

                      Núcleo de Fânzeres 

 

Neste trimestre estivemos mais virados para a nossa família, a família do Núcleo de Fânzeres. 

 

Magusto 

No dia 18 de novembro fizemos o nosso magusto, no qual não faltaram as tradicionais castanhas e outros 

petiscos. Tudo, claro, muito bem regado com jeropiga e vinho a 

gosto…! 

Tivemos o prazer de ter connosco a Chefe do Agrupamento 328 do 

CNE de Fânzeres e sua família. 

 

Jantar de Natal 

No dia 14 de dezembro realizámos o nosso jantar de Natal nas instalações do Agrupamento 328 do CNE de 

Fânzeres. Depois de adiantarmos as 

coisas em casa, confecionámos o nosso 

jantar com o tradicional bacalhau 

cozido com batatas e couves e os 

doces tipicamente natalícios. 

Honraram-nos com a sua presença, o 

nosso Reverendo Padre Assistente, o 

representante da Junta de Freguesia 

de Fânzeres e a Chefe do Agrupamento 

328 e sua família. 

 

O Núcleo de Fânzeres deseja a todos os seus irmãos escutas da grande Família FNA um Bom Ano e muitas 

Felicidades. 
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Formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO 

 

Ex.mos/as Fraternos/as 

Presidentes de Núcleo 

 

Assunto: Curso de Gestão Administrativa e Financeira 

 

O Departamento de Formação da Região do Porto vai levar a efeito um Cuso de Gestão Administrativa e 

Financeira, no dia 18/01/2020 (Sábado), na Casa Diocesana de Vilar – Porto. 

O Curso tem como alvo os Secretários de Núcleo. Por Núcleo, podem-se inscrever dois associados.   

O Curso terá uma duração das 09:00h às 16:30h, com almoço. 

As inscrições devem dar entrada da Região até ao dia 05/01/2019. 

Valor da inscrição: 10€ 

 

Porto, 26 de novembro de 2019 

Com uma forte canhota, 

 

José Maria Henriques 

Chefe do Departamento de Formação   
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FRATERNIDADE DE NUNO ÁLVARES 
ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS FILIADOS DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS 

 

Atos Oficiais da Região do Porto 
 
Mesa do Conselho Regional  
 
Conselho Regional de 09/03/2019  
1 – Aprovação por unanimidade relatório e contas referentes a 2018.  
2 – Aprovado por unanimidade voto de louvor à direção regional pela qualidade do relatório e contas.  
 

Conselho Regional de 16/11/2019  
1 – Aprovação por unanimidade de um voto de Louvor ao Núcleo de Alfena, pela performance em Cernache do Bonjardim  
1 – Aprovação por unanimidade do orçamento e plano de atividades 2020  

 
Conselho Fiscal Regional  
 
1 – Parecer favorável em 06/03/2019 do Relatório e Contas da Direção Regional referentes ao ano de 2018.  

 
ORDEM DE SERVIÇO REGIONAL N.º 13 / Dezembro de 2019 

 

Nos termos do Artigo 87.º do Regulamento Geral da Fraternidade de Nuno Álvares, e para os efeitos convenientes se publica o 

seguinte: 
 
1 – DETERMINAÇÕES 

  
Nada 
 

2 – CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS E 
ÓRGÃOS REGIONAIS E DE NÚCLEO 
 

2.1 – Nível Regional 
 
Nada 

 
2.2 – A Nível de Núcleos 
 

Nada 
 
3 – EXTINÇÃO / SUSPENSÃO DE 

ESTRUTURAS E ÓRGÃOS 
REGIONAIS E DE NÚCLEO       
 

3.1 – A Nível Regional 
 
Nada 

 
Departamentos 
 

Nada 
 
3.2 – A Nível de Núcleos 

 
Nada 
 
4 – MOVIMENTO DE ASSOCIADOS 

PARA OS CARGOS 
 
4.1 – A Nível Regional 

 
Nada 
 

Departamentos 
Foram nomeados e tomaram posse em 

09/03/2019 para o biénio de 2019 a 
2020: 
 

Departamento de Proteção Civil: 
José Carlos Veríssimo Santana 
José Fernando Ribeiro Alves 

 
Foi nomeado e tomou posse em 
13/11/2019 para o biénio de 2019 a 

2020: 
Chefe Departamento de Formação: 
José Maria Silva Henriques 

 
4.2 – A Nível de Núcleos 
 

Núcleo de Burgães 
Foram eleitos em 11/11/2018 e 
tomaram posse em 01/12/2018 para o 

triénio de 2018 a 2021 
Presidente: Victor Manuel da Costa 
Santos 

Vice-Presidente: Crispim José Dias 
Fonseca 
Secretário: Joaquim Fernandes 

Machado 
 
Núcleo de Ermesinde 

Foram eleitos e tomaram posse em 
19/01/2019 para o triénio de 2019 a 
2021 
Presidente: João Lino Santos Ribeiro  

Vice-Presidente: Maria Dulce Rocha 
Monteiro Silva 
Secretária: Carlos Manuel Silva Correia 

Secretário: Henrique Paiva Carneiro 
Secretário: José Carlos Verissimo 
Santana 

 
Núcleo de Valbom 

Foram eleitos em 03/05/2019 e 
tomaram posse em 10/06/2019 para o 
triénio de 2019 a 2022 

Presidente: José Fernando Ribeiro 
Alves 
Vice-Presidente: Manuel António 

Oliveira Resende Santos  
Secretária: Joana Jacinta Cunha 
Ramos 

Secretária: Ana Paula Almeida Ribeiro 
da Conceição 
Secretária: Rosa Maria Pereira Gomes 

 
Núcleo de Campanhã 
Foram eleitos em 11/05/2019 e 

tomaram posse em 10/06/2019 para o 
triénio de 2019 a 2012 
Presidente: Arménio João Batista 

Caturna 
Vice-Presidente: Maria Alexandra 
Sousa Costa Fernandes 

Secretário: Rui Eugénio Passos Sousa 
Secretária: Ana Lúcia Pinto de Sousa 
Secretário: Eduardo Jorge Fernandes 

Mota 
Assistente: Fernando Milheiro Leite 
 

Núcleo de Rebordões 
Foram eleitos e tomaram posse em 
05/10/2019 para o triénio de 2019 a 
2022 

Presidente: José Alberto Costa Miranda 
Vice-Presidente: Domingos Santos 
Moreira 

Secretário: Manuel Duarte Marques 
Sousa Lopes 
 



 

38 | P á g i n a  

 

 

 
 
Secretário: Serafim Fernando Cruz 

Gonçalves 
Secretário: Sérgio Helder Pedroso 
Monteiro 

 
5 – DEMISSÃO E EXONERAÇÃO DE 
ASSOCIADOS DE CARGOS 

DIRETIVOS 
       
5.1 – A Nível Regional 

Nada  
 
5.2 –  A Nível de Núcleos 

 
Núcleo de Burgães 
Exonerados a 1/12/2018 

 
Presidente: Victor Manuel da Costa 
Santos 

Vice-Presidente: Crispim José Dias 
Fonseca 
Secretário: Joaquim Fernandes 

Machado 
 
Núcleo de Ermesinde 

Exonerados a 19/01/2019: 
Presidente: Joaquim Jacinto Freitas 
Pereira Mota 

Vice-Presidente: Maria Dulce Rocha 
Monteiro Silva 
Secretária: João Lino Santos Ribeiro 

Secretário: Henrique Paiva Carneiro 
Secretário: José Adriano Freitas 
Pereira Mota 

 
Núcleo de Valbom 
Exonerados a 10/06/2019 

Presidente: José Luis Rocha Gomes 
Vice-Presidente: Dinis Ferreira 
Conceição Secretária: Joana Jacinta 

Cunha Ramos 
Secretário: Paulo Alexandre Costa 
Sousa Santos 

Secretário: Manuel António Oliveira 
Resende Santos 
 

Núcleo de Campanhã 
Exonerados a 10/06/2019 
Presidente: Arménio João Batista 

Caturna 
Vice-Presidente: Maria Alexandra 
Sousa Costa Fernandes 

Secretário: Rui Eugénio Passos Sousa 
Secretária: Ana Lúcia Pinto de Sousa 
Secretário: Eduardo Jorge Fernandes 

Mota 
Assistente: Fernando Milheiro Leite 
 

Núcleo de Rebordões 
Exonerados a 05/10/2019 
Presidente: Raquel Angelica Gonçalves 

Machado 
Vice-Presidente: José Alberto Costa 
Miranda 

Secretário: Manuel Duarte Marques 
Sousa Lopes 
Secretário: João Alberto Fernandes 

Castro 
Secretário: Joaquim Hilário Rodrigues 
Machado 

 
6 – DISCIPLINA / AÇÕES 
DISCIPLINARES E DEMISSÕES 

             

 
 
Nada 

 
7 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E 
PRÉMIOS 

 
Em 05/10/2019 atribuída Medalha de 
Solidariedade a pedido do Núcleo de 

Rebordões ao Vice-Presidente 
cessante José Alberto Costa Miranda. 

 

Em 07/12/2019 foram atribuídos pela 
Direção Regional Louvores a: 
 

Taça itinerante 2019: 
Núcleo de Burgães 
 

Tema Anual: 
Núcleo de Alfena 
 

Atividade Relevante: 
Núcleo de Campanhã 
Núcleo de São Cristóvão de Nogueira 

do Cravo 
 
Medalha D José de Lencastre – Grau 

Ouro 
José Anjos Monteiro 
José Manuel Estrela Ferreira Mota 

 
Medalha de Solidariedade 
Maria Paula Machado Conceição 

Daniel Dias Jesus Martins 
 
Anexadas cópias para arquivo. 

 
8 – HOMOLOGAÇÕES E 
QUALIFICAÇÕES 

 
Nada  
 

8 – RETIFICAÇÕES 
 
Nada 

 
9- Entradas de Associados 
 

Núcleo de Alfena 
Filipe José Soares Vale 
 

Núcleo de Burgães 
Simão Pedro Oliveira Coelho 
 

Núcleo Cidade do Porto 
Nuno Filipe Lopes Pereira Fontes 
Júlio António Martins Almeida 

 
Núcleo de Fânzeres 
Carlos Manuel Ramos Cunha 

 
Núcleo de Oliveira do Douro 
Miguel Ângelo Freitas Barbosa 

Fernando Manuel Pinto da Silva 
 
Núcleo de São Martinho de Bougado 

Álvaro Jorge Fortuna Peixoto 
 

Núcleo de Santo Adrião de Vizela 

Luis Filipe da Rocha Coelho Ferreira 
 
Núcleo de São Cristóvão de 

Nogueira do Cravo 
Alcides Alexandre Rebelo Almeida 
Costa 

 

 
 
Núcleo de Valbom 

Sónia Alexandra Ferreira Viterbo 
Fernanda Maria Gonçalves da Silva 
Santos 

Alfredo Gomes de Oliveira 
Manuel José dos Santos Alves 
Marques 

Isabel Clara Santos Correia Fula 
 
10- Saída de Associados 

 
Núcleo de Alfena 
Armando Teixeira Gomes 

Mário Rui Ferreira Sousa 
 
Núcleo Cidade do Porto 

Artur Fernando Glória Amorim Ferreira 
 
Núcleo de Fânzeres 

Sérgio Filipe Oliveira Sousa 
 
Núcleo de Grijó 

Vitor Hugo Correia Alves Rocha 
 
Núcleo de Oliveira do Douro 

Natália Clara Teixeira Monteiro 
Carlos Pires Miranda 
António Manuel da Silva Gonçalves 

Ângelo António Correia Teixeira 
 
Núcleo de Rebordões 

Mário Augusto Machado Costa 
José Luis Fernandes Saldanha 
Manuel Moreira Neto 

 
Núcleo de São Martinho de Bougado 
Joana Leitão Duarte 

Joaquim Couto Monteiro 
 
Núcleo de Santo Izidoro de Romariz 

Benjamim Costa Paiva 
 
Núcleo de São Cristóvão de 

Nogueira do Cravo 
Vitor Manuel da Costa Martins 
 

Núcleo de Valbom 
Ana Margarida Ribeiro Almeida 
 

11- Lutos Oficiais 
 
Em conformidade com o artigo 111º 

(Lutos Oficiais) a Direção Regional do 
Porto estabeleceu luto regional por 20 
dias, pelo falecimento: 

 
20 janeiro - Artur Fernando Glória 
Amorim Ferreira, fundador do núcleo 

Cidade do Porto 
_________________________ 
 

Porto e Sede Regional 
31 de dezembro de 2019 
 

 
Presidente 
Regional do Porto 

André Maciel Sousa 
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