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NOTA DO EDITOR:  

Este número 78 de “O ARAUTO”, 

referente ao segundo trimestre 

deste ano de 2020, excecionalmente 

inclui a notícia do Conselho Regional 

realizado a 04 de julho. 

A iniciativa e responsabilidade é 

minha, enquanto Redator e Editor 

deste Orgão Oficial, com a natural e 

devida tomada de conhecimento e 

aprovação do Presidente da Direção 

Regional. 

 

José Adriano Mota 

 

 

 

A Primeira Pandemia do Século XXI  
Discurso ao Conselho Regional do Porto 

“..., mas antes de tudo é a humanidade 

que precisa de mudar.” 

Papa Francisco. Carta Encíclica Laudato Si 

 

Como é surpreendente e espantoso que um sistema biológico tão 

minúsculo e simples, o vírus SARS-Cov-2, tenha provocado uma catástrofe 

sanitária, económica e social tão devastadora a nível mundial, como a que 

estamos a viver e que vamos continuar a conviver! 

Quando esta pandemia apareceu, a primeira do século XXI, nenhum país estava preparado para 

combater a crise que veio a surgir, pois a informação científica sobre o comportamento do vírus na saúde 

humana era escassa para que se pudesse tomar decisões claras e assertivas, sendo por isso, necessário, algum 

bom senso, coragem e determinação, para lidar com esta nova situação sanitária. 

Numa época da história da humanidade em que o Homem tem uma fé quase ilimitada na Ciência e na 

Tecnologia, um deus omnipotente, que lhe dá resposta para a resolução de todos os seus projetos, anseios, 

angústias e males, que o leva a acreditar que “Não seremos atingidos, o mal não virá sobre nós.”1 Am 9:9 pois 

temos o “deus ciência e tecnologia” que tudo descobre, cria, salva e cura, fé que o leva a pensar que é 

possível fazer tudo o que a Ciência e a Tecnologia permitem, que é possível dominar sempre as forças da 

Natureza, mas afinal este ser microscópico fê-lo ver que não é bem assim! 

Mesmo o Homem de cultura, confissão e tradição judaico-cristã, tem contribuído, também, para a 

agressão violenta sobre a Natureza, cooperado, de forma irresponsável, com a ideologia do “deus ciência e 

tecnologia”, fundamentado numa interpretação, a meu ver, superficial, literal e distorcida das palavras 

plasmadas na Bíblia, em Gn 1:281: “Crescei, multiplicai-vos, enchei e 

submetei a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos 

céus e sobre todos os animais que se movem na terra.”. As palavras 

“Submetei” e “dominai” não me parecem que tenham a ver com 

atitudes autoritárias e prepotentes, de ganância, de quero posso e 

mando sobre a Natureza, mas sim de respeito, admiração e defesa da 

Natureza, de gestão, utilização e exploração sustentada do Planeta 

Terra, a nossa casa natural, não devendo esquecer o Espaço (com a 

conquista espacial há, já, uma quantidade muito significativa de lixo a 

flutuar pelo espaço). Meditemos e ponhamos em prática no que é 

adequado para a proteção da Criação e da Natureza, e que está 

claramente plasmado naquilo que Deus estabeleceu com Noé: “De 

tudo o que tem vida, ..., levarás para a arca ..., para os conservares 

vivos ... . ... para lhe conservares a vida.” 1 Gn 6:19,20. 

Editorial 
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Editorial 

 

 

 

Se o Homem continuar na demanda de usar e abusar da Natureza a seu belo prazer, na ganância, na 

soberba de tudo querer para o seu bem-estar, sem questionar as consequências e implicações que as suas 

ações poderão vir a trazer nas gerações futuras, algumas, já, com alterações profundas no dia a dia das nossa 

vidas, como por exemplo esta pandemia, o aquecimento global, uma certeza, ainda que contestada, do efeito 

da atividade humana sobre o clima, etc., a Natureza acaba sempre, mais tarde ou mais cedo, por vencer. 

O grande Profeta contemporâneo e Bispo de Roma, Papa Francisco, na sua Carta Encíclica “Louvado 

Sejas” é claríssimo naquilo que reflete e pensa sobre estes assuntos, e nos alerta que “Esta irmã (a mãe terra) 

clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela 

colocou.”2. 

A situação que nos bateu à porta, a pandemia da COVID-19, teve o condão de levar a Humanidade a 

adotar uma resposta surpreendente à catástrofe. A resposta de governos, instituições (civis, religiosas, 

militares e policiais) e da comunidade científica foi e continua a ser admirável, de cooperação global, de 

humildade e de forte solidariedade, pois ainda pouco se sabe e ainda muito há para saber acerca deste vírus – 

o SARS-Cov-2. Como consequência do pouco que se sabe, as medidas tomadas para lidar com a pandemia, 

tiveram um senão: a quase destruição do tecido laboral, empresarial e económico, do sistema de estudo e 

ensino, do convívio social e de negligência para com outros cuidados de saúde importantes. Estas medidas 

certamente que vão originar um aumento de outro tipo de problemas de saúde física, psicológica e moral, de 

desagregação familiar, desemprego, para não falar no flagelo da fome! Como bem refere, acerca desta 

pandemia, o Bispo do Porto, D. Manuel Linda, na Voz Portucalense4: “A fome é uma realidade!” e “Esta 

pandemia da pobreza ..., ao contrário da virológica, não se combate com isolamento social mas com a 

proximidade pessoal, afetiva e efetiva.”. Provavelmente, com menos confinamento e com mais pedagogia 

para a responsabilidade individual e coletiva no sentido da tomada das devidas precauções sanitárias, era 

possível diminuir a pressão negativa sobre a economia, a força de trabalho e de ensino, salvaguardando a 

responsabilidade de proteger a saúde dos idosos e das pessoas mais vulneráveis e mantendo os cuidados de 

saúde aos grupos de risco e cuidados preventivos. 

Com esta pandemia, subitamente o Homem acordou, viu e sentiu que é frágil, “porque tu és pó e ao pó 

voltarás.” 1Gn 3:19 e sentiu que Deus, volta a fazer falta, que é fundamental para dar sentido à sua existência. 

Subitamente redescobriu que só faz sentido haver um relacionamento sadio e pacífico entre os homens e com 

a Natureza e que o homem em dificuldades necessita de ajuda. A mensagem da parábola do bom samaritano, 

narrada pelo nosso Mestre Jesus de Nazaré no Evangelho de Lucas 10:25-37, nunca esteve tão presente como 

neste tempo de pandemia. Aliás, o espírito e a prática da parábola devem estar sempre presentes em todos 

os momentos da nossa existência, com ou sem pandemias, catástrofes, ou outros males que possam assolar a 

Humanidade. 

Temos de meditar naquilo que queremos para o regresso à normalidade da vida social após esta crise 

pandémica, a sociedade que queremos no futuro. Temos que reinventar um modo de viver que contrarie os 

graves problemas a que sujeitamos a Natureza e a Humanidade. Não podemos continuar a pactuar com 

estilos de vida, de trabalho, de negócios, de consumo, de convívio e lazer semelhantes aos que estávamos 

habituados antes desta pandemia. As futuras gerações nos julgarão. 

https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/X#10:25
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A luta contra esta pandemia irá continuar e ser longa, exigindo desafios enormes dos cuidados de 

saúde, dos centros de investigação clínica e científica, das estruturas sociais e económicas. O fruto deste 

esforço titânico já se faz sentir, o que nos permite, paulatinamente, começar a viver fora da tirania das regras 

ditadas pela necessidade da defesa da saúde pública, solução longe de ter uma aceitação universal, que nos 

permitir realizar, neste dia, este Conselho em segurança, dia de Santa Isabel de Portugal, rainha consorte de 

D. Dinis, que faleceu da peste em 1336, Rainha da Paz e da ajuda aos mais pobres, desfavorecidos e 

marginalizados da sociedade.  

 

 

Termino: 

 

• Com as palavras de S. Paulo na Carta aos Romanos 12:12,16: ”Sede ... perseverantes na oração; ... 

não vos preocupeis com as grandezas, mas entregai-vos ao que é humilde; não vos julgueis sábios por vós 

próprios.” 1; 

• Com uma palavra muito especial de agradecimento ao meu amigo e fraterno José Monteiro do 

Núcleo de Campanhã, pelo seu trabalho incansável no sentido de proporcionar as condições dignas de uma 

mesa de voto para eleições, que decorreram no último sábado para a Direção Nacional da FNA, e pela sua 

amabilidade e simpatia em bem receber os de fora; 

• Com um agradecimento ao Centro Social Paroquial da Senhora do Calvário em ter cedido as 

instalações para o referido ato cívico; 

• Com um agradecimento ao excelente trabalho de bastidores do nosso Presidente, André Maciel 

Sousa, assim como ás fraternas e fraternos que estiveram a assegurar as mesas de voto Norte e Sul; 

• Com a mensagem de que no fim do mandato desta Mesa do Conselho não me recanditarei, na 

linha de defesa da renovação da Fraternidade de Nuno Álvares, pois “Para tudo há um momento”1 Ecl 3:1; 

• Com votos das maiores felicidades á Direção Nacional eleita da FNA para o seu mandato, no 

triénio 2020-2023.    

 

Votos de Paz para todos e de um bom Conselho. 

 

Porto, Casa de Vilar, 04 de julho de 2020 

José Maria Henriques 

Presidente da Mesa do Conselho Regional do Porto 

Referências Bibliográficas 

 

1 – Bíblia dos Capuchinhos, 6ª Ed. 2017 

2 – Papa Francisco. Louvado Sejas. Carta Encíclica Laudato Si. Paulinas Editora. 2015 

3 - Voz Portucalense. 03 de junho de 2020. Pág. 05 
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        Nova normalidade 

 

Domina na nossa sociedade uma nova ordem mundial denominada por nova normalidade para a descrição 

do processo de adaptação social a esta pandemia.  

 

Estamos todos sujeitos a regras de afastamento social, mas um afastamento físico, não um afastamento de 

comunicação e partilha de valores. E é nesta certeza que temos que pautar a nossa atuação diária, não 

descorando os valores pelos quais regemos a nossa vida comunitária, não cedendo a tentações para o 

afastamento do serviço ao próximo que mais que, em qualquer outro momento, é necessária para que os 

fossos sociais não sejam aprofundados, sendo que em alguns casos poderiam ser mesmo disruptivos para 

quem cai dentro destas clivagens societárias.  

 

Importa, assim, que os movimentos de serviço ao próximo, como a nossa Fraternidade Nuno Álvares, não 

descurem a sua missão, sob pena verem a sua razão de existir a ruir pela inoperância. É perfeitamente 

possível a coexistência da pandemia com a missão de serviço nesta nova normalidade de distanciamento 

social, para tal necessitamos de reinventar as nossas ações de voluntariado, estando sempre alerta para o 

serviço. 

 

Previsivelmente, estaremos ainda longos meses com esta nova normalidade que alterou drasticamente os 

nossos hábitos e que, muitas vezes sem que dessemos conta, afastou amigos e famílias das rotinas que 

solidificam a construção do espírito de união. Estamos a passar por tempos de provação, para os quais não 

devemos ficar indiferentes, necessitando, pelo contrário, de combater a apatia e encontrar novos caminhos 

de reinvenção da Vida. 

 

Perscrutemos a luz da vida na senda da maturidade consagrante da Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Maciel Sousa  

Presidente da Direção Regional da F.N.A. do Porto 

 

Destaque 
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Onde está a nossa segurança? 

 

O mundo das nossas seguranças foi abalado, de repente, pelo COVID, 

vírus invisível que atira a muitos para as portas da morte.  

Aos poucos tudo parou. Um medo silencioso ocupou ruas e ambientes 

de divertimento. Famílias, escolas, empresas, estádios, ruas e praias são 

uma sombra de outros tempos. 

 

Importa reagir para nos mantermos vivos e saber colher alguns 

ensinamentos: afinal, a vida poderia ser mais simples, o convívio 

familiar e social mais barato... e melhor; o abraço, o beijo, o aperto de 

mão, o estar juntos…em casa, à sombra ou na praia não podem ser 

desperdiçados. Para quê tanta correria, tanto barulho e tanto excesso? 

Vamos aprender a valorizar o que temos, antes de mais, a vida 

saudável, as pessoas e o ambiente, mas também a vida familiar e social, 

o apoio sanitário e os hospitais.  

Sem outros a vida é uma tristeza!  

…e a descobrir que Jesus veio ensinar-nos a viver a Fé em casa e na rua, 

no trabalho e nas diversões: em qualquer situação podemos falar com 

Deus e viver de mão dada com Jesus. A verdadeira espiritualidade está no esforço de levar o Amor de Jesus a 

toda a vida humana, às leis e instituições. E haverá lugar para todos! 

 

Poderemos mudar para melhor!  

E ajudar novos e velhos a multiplicarem a generosidade até… dar a vida. O amor exprime-se em oferta e 

gratidão. Sozinhos seremos capazes de pouco, mas com outros poderemos multiplicar o bem: dar as mãos 

para fazer crescer a obra de Deus! E convém educar os mais novos na beleza de dar a vida, aproveitando os 

meios digitais para chegar mais longe! 

A solidão mata, a identidade cristã implica criar laços, viver em comunidade: seja essa a nossa vivência cristã. 

Deus seja a nossa segurança, sabendo viver na diversidade que somos, aprender uns com os outros, partilhar 

e construir uma obra comum.  

 

Como adultos, saibamos oferecer formas adultas de Ser, alimentadas na esperança que vem de Deus: Ele 

nunca nos abandona e a vida será um bem que jamais acaba – é a nossa segurança de pessoas e de 

movimento que nos ajuda a andar para a frente. Deus veio viver connosco. Continuar a obra de Jesus seja a 

nossa prática de vida cristã.     

Fernando Milheiro, padre  
Assistente Regional-FNA Porto 

 

Reflexão 
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Ser Escuteiro com Orgulho… 

 

É com muita satisfação que escrevo este texto/testemunho. A 

satisfação é provocada por estar a escrever sobre uma das 

realidades que tem feito parte da minha vida há (55) cinquenta e 

cinco anos, o ser Escuteiro, e claro, poder partilhar com todos os 

irmãos Escuteiros e Amigos.  

 

Escutismo um Movimento… CNE e FNA são duas Associações… 

Uma Grande Família… 

Estes são o exemplo de várias formas utilizadas para tentar 

descrever muito resumidamente o que é e sempre foi o Escutismo 

para mim, verdade seja dita, que nenhum nome encontrado pode 

defini-lo uniformemente. 

 

Tenho a consciência que a importância do Escutismo está naqueles que o vivem nas suas vidas diariamente, 

na opinião pública que o pode valorizar pelas suas ações, ou neste caso, na opinião de quem está por fora não 

pode ser excluída, pois assim poderemos saber se estamos a agir de acordo com uma das nossas leis “A honra 

do escuta inspira confiança”. 

A primeira vez que entrei no Escutismo era muito novo, incapaz de tomar as minhas próprias decisões, 

pertencia na minha Paróquia de Santa Catarina, Freguesia onde vivi e fui criado na Cidade de Lisboa. Na altura 

estava num grupo de acólitos sempre acompanhados pelo Senhor Padre Prior que mais tarde com os meus 

pais, em especial com a minha mãe, me proporcionaram este caminho de entrar para o Agrupamento de 

Escuteiros do CNE de Santa Catarina. 

Cresci com os Escuteiros, em cada ano que passava sentia que aqueles fins de semana eram cada vez mais 

valiosos. Não vou mentir, é obvio que no início havia momentos de alguma incerteza, mas esses momentos 

mais baixos eram compensados muitas vezes por momentos que noutro sábado ou noutro fim-de-semana me 

enchiam de alegria e bastante ação nas atividades, com novos saberes que me iam completando na minha 

formação e no meu crescimento que se revelavam enriquecedores. No entanto, o mais importante é que com 

todos esses momentos quer em alta quer em baixa, aprendi sempre alguma coisa. É por esse motivo que 

costumo comparar os Escuteiros, de certa forma, a uma escola da vida. 

Recordo as capacidades que pude ganhar no Escutismo, tais como a capacidade de sobrevivência e adaptação 

rápida em qualquer situação de necessidade, foram sempre importantes. No entanto, o sentido de 

responsabilidade, o espírito de companheirismo, a capacidade de nos contentarmos com pouco (humildade), 

o apreciar das coisas mais pequenas da vida, a capacidade de fácil adaptação em qualquer lugar ou a qualquer  

género de pessoa foram as mais notáveis qualidades que ganhei ou melhorei nesta minha caminhada no 

Escutismo, tendo-as como regra indispensável para toda a minha vida. 

 

Testemunho 
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Percebi sempre  e segui à risca o que os meus chefes me ajudaram a perceber, que um Escuteiro sempre que 

lhe é dada alguma tarefa será sempre de a fazer cumprir sem preconceitos, o Escuteiro trabalha sempre em 

equipa na construção de qualquer projeto sabendo sempre partilhar os saberes com os restantes elementos 

do grupo. Valorizei sempre este tipo de qualidades ou capacidades que em qualquer pessoa não pode deixar 

de ser ignorado.  

O Escutismo prepara os homens e as mulheres do futuro, em todas as capacidades, a existência de objetivos 

ou de metas por alcançar para fazer a sua promessa de Escuteiro é um espelho do dia-a-dia do homem, sem 

trabalho não se chega aos nossos objetivos ou até mesmo a recompensas.  

Nos Acampamentos de Agrupamento e de Núcleo, nos Regionais, Nacionais ou até simples atividades de 

intercâmbio entre agrupamentos no CNE e na FNA nos Núcleos, fazem-nos contactar com diversas pessoas ou 

até com culturas e experienciando com elas diversos momentos de competição e de companheirismo criando 

ligações para a vida. 

Na FNA, estamos organizados, temos regras, não dependemos de referências nem de sistemas de gestão de 

qualidade, temos voz e participação ativa nas nossas Comunidades que pode fazer a diferença, vamos 

construindo uma Associação mais preparada e capacitada para Servir, dando-nos aos outros como uma 

Associação de Voluntários, praticando ações de Cidadania na Sociedade. 

 

“Ser Escuteiro é sentir que o coração bate 

forte no peito, é sentir que ainda se acredita 

no amor. É possuir em plenitude os dons da 

vida e conseguir ama-la tentando torna-la 

mais bela em cada dia que passa. 

 

Ser Escuteiro é tirar o “Im” do “Impossível”, 

ousar novos rumos e desbravar o caminho, 

para que outros possam segui-lo. 

 

Ser Escuteiro é arriscar, tornar um sonho 

realidade, é acreditar que dar é importante, 

mas o que importa mesmo, é dar-se. 

 

Ser Escuteiro é deixar o Mundo um pouco melhor, é acreditar que uma alegria partilhada se transforma numa 

dupla alegria. SER ESCUTEIRO É SER FELIZ…” 

 

Domingos Leal do Paço 

Presidente da Direção Nacional da FNA 

 

 

Testemunho 
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Identidade 

 

Pode ser um sinal, pode ser um símbolo, um distintivo, um número, um gesto, uma postura, uma decisão, um 

cartão, a definir a nossa pessoa, o nosso estatuto. 

Como Escuteiros temos a nossa Identidade que está aliada à nossa vivência e prática escutista. Como 

Escuteiros orgulhamo-nos da nossa Fé e por Ela orientamos a nossa vida. 

Há dias li uma publicação de caráter religioso que contava a história do martírio de quatro religiosas no 

Iêmen, membros da Congregação fundada pela Madre Teresa de Calcutá, recentemente canonizada. Na sua 

Casa Conventual recolhiam crianças e idosos indefesos, mas como isso era incomodo para os poderes 

instalados o Convento foi assaltado vandalizado, muitos dos utentes mortos e dispersos. As quatro religiosas, 

três africanas e uma indiana, foram presas e executadas, nos moldes do regime dominante. Enquanto 

aguardavam a execução fortaleciam-se na oração e uma das suas orações vinha publicada no texto da notícia 

e passo a citar:  

“Senhor, ensinai-nos a ser generosas. Ensinai-nos a servir como vós o mereceis, a ofertar sem qualquer 

custo, a lutar sem reparar as feridas, a trabalhar sem procurar descanso, a trabalhar sem pedir recompensa. 

Amem.” 

Pergunto-me, naturalmente, ao ler esta prece de quem aguarda o golpe mortal, se um dia estas ainda jovens 

freiras martirizadas, não foram na sua aldeia remota “escuteiras”. Não tenho dúvidas… e sempre se 

orgulharam da sua Fé e aprenderam a rezar como nós. É fácil identificá-las pela sua maneira de Orar e pelo 

Testemunho que dão da sua e nossa Fé.  

Usavam o hábito da sua Congregação, mas por dentro havia uma alma e uma identidade escutista. 

 

António Fontinha – Secretário Internacional 

Sinais 

Foto: Aleteia 
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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. 

 

 

 

27 junho – Conselho Nacional Plenário e Eleitoral Descentralizado 

 

27 junho – Reunião Direção Regional com Conselho Fiscal Regional 

 

04 julho – Conselho Regional 

 

1 – Aprovação por unanimidade relatório e contas referentes a 2019. 

2 – Eleito o Conselho Fiscal Regional com 51 votos sim, 2 não e 1 Branco. 

3 – Aprovado por unanimidade um Voto de Louvor ao Conselho Fiscal Regional 

Cessante. 

 

04 julho – Workshop “Segurança em Tempos Pandémicos”. 
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   O Conselho Regional em tempo de desconfinamento da pandemia  

Como todos os Associados da Região do Porto da 

FNA sabem, decorreu, no sábado de 04/07/2020, 

o Conselho Regional. Para além do Conselho 

houve, também, o Workshop “Segurança em 

Tempos Pandémicos”, cuja temática teve a ver 

com o vírus SARS-Cov-2 e a doença por ele 

provocada, a COVID-19. 

Numa altura de pandemia, mas numa situação de 

cauteloso desconfinamento, foi dos Conselhos mais 

concorridos, quer em número de Associados (mais de 

meia centena), quer em número de Núcleos (a grande 

maioria) e que teve na Mesa do Conselho o Reverendo 

Pe. Luís Filipe, em substituição do Assistente Regional.  

A FNA dando o exemplo ao País, voltou ao seu lugar de 

trabalho, abrindo as portas ao Conselho e à formação/informação (Workshop), cumprindo as regras e 

propostas da Direção Geral de Saúde (DGS), com verdadeiro sentido de um efetivo agente da saúde pública, 

defendendo intransigentemente a segurança das pessoas presentes e indiretamente a sociedade. O regresso 

à normalidade, seja ela de que forma for que a entendamos, é um sentimento que se sentiu na forma como 

decorreu o Conselho quer o Workshop.  

No Conselho destacou-se a eleição para o Conselho Fiscal Regional e a 

Formação para a Região do Porto. 

O novo Conselho Fiscal eleito, formado por Associadas da FNA, o que se 

aplaude e se endereça os parabéns, Presidido por Cátia Vanessa Sousa, 

Vice-Presidente Lúcia Maria Silva e Secretária Susana Veiga, vai ter pela 

frente, entre outras atribuições, a fiscalização séria e isenta da gestão e 

finanças da Região e velar pelo cumprimentos dos Estatutos e Regulamentos da FNA na Região do Porto, 

funções que, não temos dúvidas, irão desempenhar com dedicação e competência.  
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Ao Conselho Fiscal Regional cessante, Presidido por Manuel António Santos, Vice-Presidente Alexandra Costa 

Fernandes e Secretária Jacinto Pereira Mota, o Conselho atribuiu um voto de Louvor pelo excelente trabalho 

desenvolvido. 

Relativamente à Formação para e na Região do Porto, assinala-se o descontentamento pela morosidade da 

Direção Nacional cessante, mais propriamente do seu Secretário Nacional para a Formação, por ainda não se 

ter pronunciado acerca da certificação de dois candidatos a Formadores da Região, que entregaram os 

trabalhos finais referentes ao Curso de Formadores a tempo e horas. A Região não tem formadores “para dar 

e vender”, pois todos fazem falta, para além, duma situação destas, ser um fator de desmotivação para quem 

faz este tipo de cursos. A ideia mestra que ficou deste Conselho é a de que o Departamento Regional de 

Formação se empenhe em produzir workshops com temáticas com utilidade prática para os seus Associados, 

não descurando os Cursos aprovados pela FNA, desde que tenha condições para os fazer!  

O Workshop “Segurança em Tempos Pandémicos”, teve duas partes e decorreu a seguir ao Conselho, após o 

almoço.  

Uma parte ligada ao vírus SARS-Cov-2 e o seu impacto na saúde, desenvolvida por José Maria Henriques e a 

outra parte ligada ao impacto da pandemia na família e na sociedade, desenvolvida pelo nosso Assistente 

Regional, Sr. Cónego Fernando Milheiro. Foi uma tarde de formação e informação extremamente útil e 

produtiva, como se constatou pelo debate e testemunhos de presentes no Workshop. 

José Maria Henriques 

Presidente da Mesa do Conselho Regional 

Chefe Departamento de Formação Regional 
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             A nova Direção Nacional da FNA – Triénio 2020/21/22 
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                                                                                        Núcleo de Alfena 
 

As nossas notícias, neste trimestre, devem ser muito semelhantes às dos outros núcleos. 

Como fomos obrigados a suspender as atividades em conjunto, fomos vivendo cada dia como se pôde, para 

defender a nossa saúde e a dos outros. 

Apesar destas dificuldades, não deixamos de representar a nossa Associação sempre e em tudo que foi 

possível. 

Fazemos parte das equipas de acolhimento para ordenar e organizar o acesso à participação de pessoas em 

atos religiosos, na Igreja. Realizamos reuniões vídeo chamadas, assim como por este meio também no mês de 

maio, rezamos o Terço todas as quintas-feiras. Desde que foram abertas as igrejas para a celebração pública, 

o nosso coro sempre esteve ativo. 

O grupo uniu-se e compramos material de desinfeção, luvas, máscaras, aventais e gel para as mãos. Material 

esse que foi oferecido ao nosso Lar do Polo II. 

Como atividade exterior, só foi possível participar no ato eleitoral para a Direção Nacional e no Conselho 

Regional. Em qualquer dos atos o Núcleo esteve presente com muito gosto. Uma foto para confirmar.  

Estamos a aguardar novas melhorias desta pandemia, para assim realizarmos novas e outras atividades. 

Esperamos ter mais e melhores notícias para o próximo Jornal. 
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        Núcleo de Valbom  
 

ATIVIDADE DE AMBIENTE – 25 DE ABRIL / 10 DE JUNHO 

TEMA: CAMINHADO PELA HISTÓRIA DOS MOINHOS DE JANCIDO 

Esta atividade, organizada pelo Núcleo de Valbom, estava inicialmente 

prevista para o dia 25 de abril. Contudo, face ao COVID foi adiada e 

realizada no dia 10 de Junho, dia do 21º aniversario do nosso Núcleo. 

Esta atividade foi planeada e estruturada tendo por base: 

MISTICA:  

A atividade de ambiente, “Caminhando pela história dos Moinhos de 

Jancido”, remete-nos para o artigo da Lei “O Escuta protege as Plantas e o 

animais”, ou seja, o Escuteiro respeita, cuida, guarda e protege a natureza 

e todos os seus recursos. 

SIMBOLOGIA:  

1 - O Retângulo verde, que envolve o emblema, simboliza a natureza que nos acolhe e nos envolve. 

2 - As mãos que seguram a gota de água, junto à nora do moinho, significam a fonte da vida e o trabalho do 

homem, em harmonia com a natureza e, a presença de Deus na caminhada. 

3 - As velas de vento, por cima da nora do moinho, significam o sentido da caminhada na natureza, que todo 

movem, movem montanhas. 

4 - A vara do escuteiro, o chapéu, o cantil, significam as ferramentas do escuteiro para a caminhada, que lhe 

dão as condições para caminhar em segurança. 

5 - A flor de Liz, significa a presença do espírito de Baden Powell, e o seu ensinamento pelo respeito da 

natureza, que tudo nos dá. 

6 - O emblema da FNA, significa o assumirmo-nos como escuteiros adultos, no compromisso de preservar e 

respeitar a natureza e a sua ligação ao homem. 

Foi elaborado o seguinte programa: Período da manhã: 09H00 – Concentração na sede; 09H30 – Encontro 

junto ao Centro de Saúde de Foz do Sousa; 09H30 ÀS 12H30: Caminhada pela Rota dos Moinhos de Jancido, 

com a presença do Dr. Artur Sousa, que foi o nosso “apresentador” da história e da importância da rede de 

moinhos ao longo de toda a caminhada.   

Com todo o envolvimento dos trabalhos de recuperação dos moinhos, fomos tendo a brilhante explicação 

sobre a história local e da recuperação dos moinhos, no projeto de educação quer de cidadania, quer 

ambiental, quer da preservação da cultura e da história etnográfica e social de Jancido. 

No período da tarde: 12h30 ÀS 14h30: Almoço; 14H30 ÀS 17H00: “Pelo caminho da linha, fazemos 

Escutismo”, realizamos o percurso da antiga linha de comboio das minas, pela margem sul do rio Sousa, até ao 

local da praia fluvial, na margem norte, onde partilhamos sabores e paladares do almoço. 
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Após o almoço realizamos os seguintes workshops: Workshop 1: Dinâmica de grupo; Workshop 2: Orientação 

e Cartografia; Workshop 3: Pioneirismo/Construções. 

No final da tarde, tivemos o JOGO do ANIVERSARIO; com a mística da interligação e da cooperação dos 

valores que nos unem, e que nos estruturam no projeto do Escutismo Adulto. 

Como não podia deixar de ser, tivemos o nosso bolo de aniversario e o momento da alegria de cantarmos os 

parabéns pelos 21 anos de atividade do Núcleo e de agradecer a quem nos antecedeu, renovando o 

compromisso de continuarmos a CONSTRUIR FUTURO e a SERVIR NO ESPIRITIO DE BADEN POWELL. 

 

PROJECTO “AÇÃO COVID–VAMOS APOIAR” 

No dia 20 de abril do corrente ano e em face à 

situação de pandemia COVID, a ADICV (Associação 

para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de 

Valbom) em parceria com o Núcleo de Valbom da 

Fraternidade Nuno Álvares – Escuteiros Adultos 

(FNA) e com o Agrupamento de Escuteiros nº 96 de 

Valbom do Corpo Nacional de Escutas, implementou o Projeto “PROJECTO “AÇÃO COVID – VAMOS APOIAR”. 

O referido projeto, surgiu da necessidade de assegurar, com a colaboração dos Escuteiros Adultos da FNA de 

Valbom e dos Escuteiros do Agrupamento de Valbom do CNE, as tarefas de apoio social da ADICV na recolha e 

distribuição/entrega de bens alimentares e outros bens de primeira necessidade aos mais isolados e 

fragilizados, bem como aos que se encontravam em quarentena ou em isolamento social preventivo. Esta 

parceria entre as 3 entidades, disponibilizou-se também desde o início a apoiar e colaborar com a União de 

Freguesias na área territorial da mesma, em idênticas tarefas de apoio social durante a fase do COVID-19. 

Neste momento, decorridas já 12 semanas desta estreita colaboração entre as associações, fazemos um 

balanço extremamente positivo de serviço à nossa comunidade e preparamo-nos para entrar com energia e 

sentido de serviço na 13ª semana de trabalho!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 | P á g i n a   

 

ABR-MAI-JUN 

Núcleos 

 

 

 

      Núcleo de Valbom 

 

Equipa de acolhimento paroquial em Valbom 

 

No passado mês de junho reabriram as missas com a presença 

física dos fiéis. Esta reabertura foi autorizada com várias limitações e 

contingências inerentes às normas de segurança emanadas pela 

DGS, nomeadamente o distanciamento de 2 metros entre os 

presentes, o uso obrigatório de máscara e a desinfeção frequente 

das mãos. Com todas estas regras, essenciais ao combate à 

pandemia, a igreja paroquial de Valbom viu a sua lotação reduzida 

em 1/3, ficando assim com apenas 38 lugares sentados, redução do 

coro paroquial para apenas 3 pessoas e a presença de 2 acólitos 

distanciados do pároco em 2 metros.   

Foi solicitada a presença da FNA de Valbom para garantir que as 

regras seriam cumpridas e que a relativa normalidade das missas não 

traria problemas aos que pretendiam retomar a demonstração da 

sua Fé. Com a presença regular de 5 elementos na celebração, a 

nossa missão consiste em encaminhar as pessoas para os lugares que 

estão marcados nos bancos da igreja, garantindo que existe o 

correto distanciamento entre elas; em caso de lotação completa da 

igreja, montar cadeiras no exterior para que ninguém fique 

excluído de assistir; na comunhão garantir que as pessoas mantêm a 

distância entre si na fila, desinfetar as mãos de quem vai comungar e 

após a recolocação da máscara e por fim dar apoio na desinfeção dos 

lugares da igreja para que a próxima eucaristia tenha 

iguais condições de segurança para os fiéis.  
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                                                                            Núcleo de Ermesinde 

 

Neste trimestre que coincidiu com o período de confinamento e distanciamento social imposto devido à 

pandemia da COVID-19, o nosso Núcleo cumpriu de forma muito responsável todas as orientações que foram, 

entretanto, emitidas pelas Direções Nacional e Regional e foi dessa forma que pautou a sua atividade, 

reajustando o seu Plano de Atividades previsto. 

A Direção do Núcleo foi sempre fornecendo toda a informação e, individualmente, TODOS foram sabendo de 

TODOS, preocupados que estavam com o bem-estar e saúde de toda família escutista, especialmente dos 

pertencentes ao grupo de maior risco, os nossos “jovens há mais tempo”. 

Apesar de tudo, não estivemos totalmente parados. No dia 30 de 

maio, na Matriz, recitamos o Terço, com todas as medidas de 

segurança (apenas 6 associados e o pároco) que foi difundido para 

acompanhamento em isolamento. Em junho, no dia 9, e já depois 

da reabertura condicionada das igrejas, celebramos o nosso 28º 

aniversário com a presença na Eucaristia de Ação de Graças. E 

mantemo-nos ainda na escala de assistência, apoio e 

encaminhamento no interior da igreja para as celebrações 

eucarísticas, garantindo a segurança e distanciamento necessários. 

No início deste mês de julho foi com enorme prazer que estivemos 

presentes no Conselho Regional que marcou o arranque possível 

das atividades. 

Desejando a todos a paciência e 

responsabilidade exigidas neste período 

que se avizinha, esperamos melhores dias 

e a possibilidade de continuar a honrar a 

nossa divisa “Alerta para Servir”! 
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Racismo: estátua do fundador dos escuteiros vai ser retirada em 

Inglaterra 

“Uma estátua do fundador do escutismo, Robert Baden-Powell, em Poole, no sul da Inglaterra, vai ser 

removida pela autarquia para evitar que seja alvo de militantes antirracistas, mas habitantes locais 

mobilizaram-se na quinta-feira para protegê-la. 

Um grupo de pessoas reuniu-se esta quinta-feira junto à estátua prometendo lutar pela permanência no porto 

da cidade porque está virado para a ilha de Brownsea Island, onde o movimento dos escuteiros começou, em 

1907.”  (11/06/2020) emissão TVI24 notícias 

Busto de Baden-Powell, 

fundador do escutismo, 

vandalizado em Coimbra  

 

“Um busto do fundador do escutismo, Baden-

Powell, instalado numa rotunda de Coimbra foi 

hoje decepado, denunciou o núcleo regional do 

Corpo Nacional de Escutas (CNE), que repudiou 

aquela vandalização.” 
(20/06/2020) Lusa 
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Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz! 
 

 

 

Oração de S. Francisco de Assis 

 

"Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz: 

onde houver ódio, que eu leve o amor; 

onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 

onde houver discórdia, que eu leve a união; 

onde houver dúvida, que eu leve a fé; 

onde houver erro, que eu leve a verdade; 

onde houver desespero, que eu leve a esperança; 

onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 

onde houver trevas, que eu leve a luz. 

 

Ó Mestre, fazei com que eu 

procure mais consolar que ser consolado; 

compreender que ser compreendido; 

amar que ser amado. 

Pois é dando que se recebe; 

é perdoando que se é perdoado; 

e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna." 
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Índole humana 

 

 

Afogueado rosicler crepuscular 

Anunciador da esclerótica aurora. 

Pudibundo, Ele perscruta agora 

Pelas frestas que consegue encontrar. 

            

Pronuncia-se fraco ao encetar 

Mas, o Sol toma conta do dia. 

Encantado pelo trilho da adolesceria 

Estuda para a maturidade encontrar. 

            

Ocaso harmonioso contemplante 

Do faustoso anoitecer celestial. 

Indaga a proveniência existencial 

Divergindo da revelação culminante. 

            

A subsistência humana da vida, 

É influenciada pela natura 

Na consagração da vida. 

 

 

André Maciel in Versus 
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