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Era uma vez... 
 

 

Começar 2019 como uma estória, ou fábula, tem a sua lógica, pois este é um ano de fim de década, 

acompanhado de fim de ciclos diretivos da nossa associação. Entramos num ano de desafios para todos em 

prol do coletivo, um ano em que teremos um ciclo eleitoral para os órgãos nacionais, que deverão permitir, 

assim espero, uma nova discussão para a execução da missão da nossa FNA, para a qual desejo um futuro 

mais auspicioso. Sendo que no início da próxima década teremos a mudança de ciclo da região do Porto, pelo 

que 2019 reveste-se de extrema importância na sua preparação, para que também na nossa região possamos 

vir a ter uma nova visão e novas dinâmicas que prestigiem o Escutismo Adulto. 

Escutismo Adulto! Sim!  

 

Sim, porque acredito que podemos 

complementar a formação de cidadãos de 

bem-querer, de muitos voluntários, que no 

seu dia-a-dia praticam a missão que BP 

deixou a todos os escuteiros, mesmo sem 

nunca terem tido um contato direto para 

com este vício que é o escutismo.  

Mas será esta afirmação demasiada 

ambiciosa, com o pouco tempo passado, 

do processo de mudança estatutária da 

FNA? 
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Para alguns será certamente, mas precisamos de renovar a capacidade Escutista, a ritmos mais enquadrados 

com os tempos que vivemos, para este CONSEGUIR VER O MUNDO COMO DEVERIA SER E NÃO COMO ELE O 

É, pois só conseguiremos deixá-lo um pouco melhor se conseguirmos visualizar, sem resistências e SE’s, o que 

falta neste. Mas para isto precisamos de ter escuteiros adultos completos de CORAGEM e BONDADE, pois só 

com coragem conseguiremos romper padrões pré-estabelecidos, dizer não quando estiverem a ser 

ultrapassados valores basilares para uma sociedade moderna, dizer sim quando acreditamos e visualizamos 

um mundo melhor mesmo quando todos os outros, sem argumentos válidos, remam em sentido contrário. 

E a Bondade?  

A bondade é o motor de qualquer sociedade justa e 

fraterna, reparem que se cada um praticasse a 

bondade o mundo seria certamente um local muito 

mais agradável por todo o planeta. E, mais incrível é 

que, não precisamos de Super-Heróis, ao estilo BD, 

bastaria que a bondade de cada um modificasse 

dois, digamos céticos, e que depois de 

“transformados” cada um desses modificasse outros 

dois, e assim sucessivamente… Como BP nos 

lembrava, “deves sempre tentar contar contigo 

próprio e não no que os outros possam fazer por ti”.  

Principal Voto para este novo ano: Impele a tua própria canoa! 

André Maciel Sousa 

Presidente da Direção Regional do Porto 
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A Direção Regional preparou e ou colaborou com os Núcleos na 

preparação, divulgação e realização das atividades, que constavam 

do plano de atividades para o ano de 2018, participou também em diversas atividades 

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

 

05 outubro – Reunião da Direção Regional para elaboração da proposta para o plano de atividades e 

orçamento 2019.  

13 outubro – Encerramento da Atividade Nacional sobre o TEMA ANUAL, em Vila Nova de Famalicão.  

13 outubro – Reunião de preparação JOTI, com CNE  

14 outubro – Participação no 13ºAniversário do Núcleo de Oliveira de Douro, e tomada de posse da nova 

direção deste. 

15 outubro – Reunião preparação do JOTA / JOTI com CNE  

19 a 21 outubro – JOTA JOTI - de 19 a 21 de outubro a Região do Porto da Fraternidade Nuno Álvares, 

associou-se ao JOTA JOTI 2018, de um modo especial, pois aceitando o desafio do CNE, através da Junta de 

Núcleo Litoral, dinamizamos o espaço JOTI da estação Regional do Porto 

25 de outubro – Reunião de Avaliação Jota Joti, com CNE  

11 de novembro – Conselho Regional. Aprovação por maioria, com duas abstenções do orçamento e plano de 

atividades 2019  

01 de dezembro – Dia da Região em Canelas, Vila Nova de Gaia, com a presença dos núcleos de Alfena, 

Bougado S Martinho, Burgães, Campanhã, Cidade do Porto, Ermesinde, Fânzeres, Nogueira do Cravo, Oliveira 

Douro, Rebordões, Romariz, Vizela (Sto Adrião), Grijó, assim como com a Direção Regional de Braga e a 

Direção Nacional 

07 de dezembro – Ceia de Natal e tomada de posse da Direção do Núcleo de Santo Isidoro de Romariz 

20 de dezembro – Reunião com os associados, André Maciel, Manuela Pereira, António Fontinha, Jorge 

Carvalho, José Santana, José Fernando Alves, Manuel António Santos, Francisco Pinheiro e José Maria 

Henriques, no seguimento do ultimo conselho regional, sobre a temática da formação, formando assim a base 

para o conselho de formação, que se pretende que venha a ser, quando reunidas as condições para tal, o 

departamento de formação regional. 
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“Cidadania-Ação Solidária com o Próximo” 
 Cerimónia de Encerramento em Famalicão – 13/10/2018 

Foram cerca de 500 os participantes que estiveram 

presentes em Famalicão na Cerimónia de Encerramento do 

nosso Tema Anual “CIDADANIA”. 

Com representação de todas as Regiões, foram 

apresentadas as ações e experiências vividas ao longo do 

ano, demonstrando a nossa capacidade de agir e entrega à 

causa da Solidariedade.  

Todos os testemunhos foram uma importante mensagem para despertar sensibilidades e sentimentos em 

cada um dos presentes individualmente e para que os Núcleos possam encontrar no seu espaço e realidade 

local formas de estar Alerta, servindo para um Mundo cada vez melhor.  

A Região do Porto esteve bem representada em número de associados e Núcleos e a apresentação do 

PowerPoint e do filme das (Boas) Ações da Região esteve a cargo do nosso irmão Francisco Pinheiro. 

 

Conselho Regional 
10/11/2018 – Casa Diocesana de Vilar. 

Logo após a oração e no período de antes da 

ordem do dia, foram entregues as Insígnias 

de participação no Jota-Joti com o 

agradecimento do chefe do Núcleo Litoral do 

CNE Porto, Luis Pinto. O Presidente da DR, 

André Maciel, fez questão de agradecer aos 

associados que compareceram e 

participaram em bom número nos serviços 

do JOTA-JOTI. No seguimento da Ordem do Dia, foi aprovada a Ata do Conselho anterior e apresentados, 

debatidos e votados por maioria, a Proposta de Orçamento e o Plano de Atividades Regional 2019. No ponto 

“A Formação na Região do Porto”, foram entregues os diplomas aos associados que participaram nas últimas 

ações de formação na Região e foi o ponto que proporcionou um sério debate com várias intervenções. 
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JOTA-JOTI 2018 
 

De 19 a 21 de Outubro a Região do Porto da 
Fraternidade Nuno Alvares, associou-se ao JOTA 
JOTI 2018, de um modo especial, pois aceitando o 
desafio do CNE, através da Junta de Núcleo Litoral, 
dinamizamos o espaço JOTI da estação Regional do 
Porto. Mas a missão da FNA Porto foi muito mais 
que o JOTI, e estivemos plenamente integrados nas 
equipas de serviços desta atividade, com escuteiros 

adultos dos núcleos de S. Martinho de Bougado, Rebordões, 
Fânzeres, Ermesinde, Oliveira do Douro, Burgães, Santo Adrião de 
Vizela e Cidade do Porto. 

Durante 3 dias tivemos mais de 1200 escuteiros em jogo, na cidade 
de Matosinhos, aos quais mais alguns grupos da FNA se associaram 
na dinâmica do jogo, visitando as várias estações que estavam 
montadas, nomeadamente Castelo do Queijo, Casa da Juventude de 
Matosinhos (JOTI), Forte de Leça, Terminal Cruzeiros de Leixões, 
Marina de Leça e Forte de Leça. 

Na estação JOTI passaram mais de 700 escuteiros, tendo 
registados mais de 300 interações com TODO o mundo, 
reforçando esse todos, pois conseguimos falar com todas as 
regiões escutistas! Foram momentos fantásticos onde 
tivemos a possibilidade de explicar aos mais jovens o que é 
Fraternidade e a nossa FNA, terminando com uma estação 
JOTI ao ar livre, graças à dinâmica dos nossos irmãos, e 
dirigentes do CNE, que sentiram a alegria com que os jovens 
viveram aquele espaço que a nossa FNA dinamizou, sempre 
com sentido elevado de responsabilidade e motivação 
acrescida pelos sorrisos e mensagens dos mais jovens. 

Mas a nossa participação nos serviços também deixou uma 
marca positiva, os nossos escuteiros adultos demonstraram 
no terreno que estão alerta para servir, nas diversas 
missões, quer de vigilância, quer de dinamização e apoio nos 
jogos que foram decorrendo ao longo do jogo de cidade. 

Obrigado aos voluntários da FNA que permitiram construir 
um futuro novo para o escutismo adulto na diocese do 
porto!   

Obrigado a todos os escuteiros adultos que visitaram e 
participaram nesta atividade! 

FNA é ação! No Porto como na Nação!   
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Dia da Região – 2018 
 

No passado dia 01 de Dezembro, realizou-se mais 
edição do Dia da Região do Porto.  
Esta atividade foi organizada pela FNA Direção 
Regional do Porto e realiza-se anualmente de forma 
descentralizada, sendo que este ano, a Vila de 
Canelas no Concelho de Vila Nova de Gaia, foi o 
palco da referida atividade.  

É sempre com muita alegria e natural satisfação que a participação dos 
Associados neste importante dia da Região do Porto, dando assim continuidade e 
fortalecendo a forte ligação entre todos os Núcleos e seus Associados da Região. 
Depois da Receção de todos os participantes que se fez com o maior convívio, foi 
feita as apresentações de boas vindas pelo Presidente da Direção Regional e pelo 
senhor Presidente da Junta de Freguesia Canelas, desejando a todos os 
presentes um dia de bom convívio e de uma excelente atividade. Estando 

presentes nesta atividade o Presidente Nacional da 
FNA, Domingos Leal do Paço e seu Vice-Presidente 
Nacional, João Policarpo e o Secretário 
Internacional, António Fontinha, a Direção Regional 
de Braga e grande parte dos Associados da FNA da 
Região Porto.  
Durante a manhã tal como estava programado e 
depois do Presidente da Direção Regional dar uma 
breve explicação e distribuição de todos os 
participantes em grupos para participarem numa 
Atividade Solidária nesta Localidade de Canelas, 
como objetivo também de conhecer a riqueza 
Cultural deste lugar. 
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Dia da Região – 2018 

Chegou a hora do Almoço partilhado onde todos se reunirão e conviverão num bom ambiente Fraterno. De 
seguida tal como estava programado foi feita uma Sessão Cultural com uma breve explicação de cada grupo 
dos locais por onde passaram e pontes de interesse.  

Chegado o momento de Oração, foi Celebrada uma Eucaristia 
pelo Senhor Padre da Igreja de Canelas, que decorreu num 
bom momento de Fé e de Oração.    

Finalmente já no Salão da Escola onde decorreu toda a atividade foi feita uma Cerimónia Protocolar onde 
foram ditas algumas palavras do Presidente da Direção Regional, de agradecimento a todos e entrega de 
algumas lembranças, para terminar o Presidente Nacional, dirigiu uma mensagem de agradecimento pelo 

convite e finalmente entregou umas Condecorações a cinco Associados 
que pelo seu Serviço e dedicação que tem dado à Região Porto foram 
com justiça homenageados.  
Antes de terminar foi partido o bolo de 
Aniversário da Região do Porto que foi 
brindado, desejando a toda a Região muitas 
Felicidades.  
Parabéns Região do Porto e votos de boa caça!  
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Núcleo de Ermesinde 

 
10/11/2018 – Vários associados 
do nosso Núcleo marcaram 
presença no Conselho Regional 
na casa de Vilar, ajudando 
assim a definir o futuro da 
Região. Foi aprovado o 
programa de atividades para 
2019 e debatido com 
entusiasmo o ponto “A 
Formação na Região do Porto”. 

 
19/11/2018 – O nosso Núcleo realizou o seu habitual 
magusto em tempo de S. Martinho.  
Foi em confraternização e convívio com o agrupamento 
7, que se assaram e comeram as castanhas, bem 
acompanhadas com boa pinga e com bifanas, caldo 
verde e doces para que ninguém saísse desconsolado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta atividade de confraternização dos antigos com os 
atuais escuteiros do agrupamento 7 é uma atividade que 
acontece já desde a formação do Núcleo há 27 anos e 
tem como principal objetivo manter as boas relações 
estas duas famílias escutistas que tanto têm em comum. 

O agrupamento 7, com quase 93 anos, é a Casa-Mãe de 
grande parte daqueles que hoje orgulhosamente 
continuam a querer ser escuteiros ativos servindo na 
Fraternidade de Nuno Álvares de Ermesinde e que 
continuam a ser educadores de jovens, agora pelo seu 
EXEMPLO e SERVIÇO! 
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Núcleo de Ermesinde 

01/12/2018 – Dia da Região 
2018 em Canelas – Vila Nova de 
Gaia, e organizado pela Direção 
Regional. 
O Núcleo de Ermesinde fez-se 
representar com dez associados 
e participou ativamente nas 
atividades propostas.  
Juntamente com outros 
Núcleos que formaram a 
“Família Antero de Quental” 
(Eça de Queirós, Antero de 
Quental e Camilo Castelo 
Branco tem fortes ligação a 
Canelas) percorreram e 
visitaram locais emblemáticos 
da freguesia dos quais de 
destaca o Solar dos Condes de 
Resende (onde morou Eça). 

 
O ponto alto da tarde foi a sessão solene, com direito a 
Parabéns e a bolo de aniversário, e a entrega de 
Louvores e Distinções com o especial destaque para o 
nosso Núcleo pela entrega pelo Presidente da Direção 
Nacional de cinco Distinções (três medalhas de 
Solidariedade e duas medalhas de D. José de 
Lencastre).  
O nosso Núcleo de Ermesinde foi reconhecido e está 
de PARABÉNS!  
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Núcleo de São Cristóvão (Nogueira do Cravo) 
 

Uma vez mais, somos chamados ao serviço da comunidade e do Agrupamento 534 com diversas atividades. 

Magusto Paroquial - 17 de Novembro 

 

Como vem sendo hábito o magusto 

paroquial de Nogueira do Cravo fica a 

cargo do Agrupamento 534 e do 

nosso Núcleo onde preparamos uma 

noite de convívio e confraternização 

entre a comunidade paroquial, 

escuteiros, amigos e família.  

A noite esteve fantástica para este 

tipo de atividade, bom tempo e 

animação sempre presente com boas 

castanhas e jeropiga a acompanhar. 

Para reconfortar o corpo servimos também bifanas e alguns doces. 

 

Iº Scout Francesinha - 8 de Dezembro 

 

Este ano escutista 

o Agrupamento 

534 comemora 40 

anos de existência 

e decidiu iniciar 

uma campanha de 

angariação de 

fundos para poder 

oferecer aos 

nossos escuteiros 

uma viagem de sonho aos Açores. 

Como não podia ser de outra maneira 

o nosso Núcleo está presente de forma ativa nesta angariação de fundos. Para isso realizamos o Iº Scout 

Francesinha na sede que superou todas as nossas melhores expetativas onde amigos, familiares e 

Nogueirenses em geral aderiram em força. Foram servidas cerca de 200 francesinhas bem compostas que, no 

final, teve muitos elogios pela forma como decorreu e servimos.  

Uma vez mais as pessoas da nossa freguesia ajudaram e já pediram para realizar uma nova edição que será no 

dia 9 de fevereiro de 2019.  
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Núcleo de São Cristóvão (Nogueira do Cravo) 
 

Ceia de Natal - 22 de Dezembro 

 

Mais um ano mais uma ceia de Natal mais um grande convívio na 

nossa família escutista. Cerca de 200 pessoas deliciaram o bacalhau, 

batatas e as couves e claro está as sobremesas da época que foram 

aparecendo.  

Como sempre, a animação esteve a cargo das secções e do Núcleo, 

onde foram apresentadas várias peças  e a diversão foi de arromba!! 

Inserida nas comemorações dos 40 anos de vida do CNE, foi feita uma 

homenagem ao Chefe Valdemar, fundador do CNE em Nogueira e 

também o Chefe que desafiou a abertura da FNA. Um Homem de 

grande espirito de vontade, humanidade e serviço que foi, e continua 

a ser, um grande exemplo para todos nós.  

Um bem haja ao nosso grande Balu!!!! 

 

Passagem de Ano 

 

Inserida na atividade de angariação de 

fundos, realizou-se a passagem de ano 

escutista aberta à comunidade, família e 

amigos que uma vez mais estiveram 

connosco. 

Uma noite de folia e alegria que correu pelo 

melhor onde os presentes se divertiram e 

passaram o ano dançando, comendo e 

bebendo e fazendo votos de que o novo ano 

seja de sucesso. 

 

Barraquinha Escutista 

 

De forma a angariar fundos para a viagem de sonho, temos em conjunto com o CNE uma barraquinha 

escutista de venda de diversos produtos. Está aberta ao fim de semana desde Novembro de 2018 até Julho de 

2019.  

Vendemos diversos artigos tais como: porta-chaves, centros decorativos, compotas, marmeladas, geleias, 

roupas, pão de Úl, regueifas de canela e diversos doces que nos vão sendo oferecidos para venda. 
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Núcleo de Alfena 
 

O Núcleo de Alfena esteve 
presente na cerimónia de 
encerramento do Tema 
Anual Nacional “Cidadania-
Ação Solidária com o 
Próximo” que se realizou 
em Vila Nova de Famalicão 
a 13 de outubro. 
Foi um dia proveitoso, onde 
para além do convívio que 
se proporcionou com 
associados de todo o país, 
podemos visualizar as 
apresentações das regiões 
sobre o Tema e, da parte da 
tarde, participar numa boa 
ação solidária.   

 
A 10 de novembro estivemos presentes no Conselho Regional na Casa de Vilar, contribuindo dessa forma para 
as decisões lá tomadas. 
 
No dia 18 de Novembro, como estava planeado, realizamos o nosso dia de magusto em família. 
Neste encontro tivemos uma tarde de fraterna 
festa em família, onde não faltaram as 
respetivas castanhas assadas, o entrecosto, as 
febras grelhadas e as respetivas coisas doces 
sempre com a companhia da bebida da época, 
pois fomos à adega abrir os pipos no dia de São 
Marinho, e não só. 
Foi uma tarde e parte da noite bem vivida, não 
só pelo que se comeu mas principalmente pela 
alegria, ambiente, felicidade e bem-estar que 
todos testemunhamos no final desta atividade. 
Valeu a pena e naturalmente voltará a fazer 
parte do nosso plano para o ano de 2019. 
É muito saudável para o Núcleo fazer e ter momentos destes, pois une cada 
vez mais esta família, dando testemunho de amizade. 
Nem a chuva fez arrefecer o nosso entusiasmo.  
 
No dia 1 de dezembro marcamos também presença no Dia da nossa região 
Porto. Do qual nos ausentamos a seguir ao almoço , pois os nossos 
compromissos com a paróquia (animação eucarística) assim o exigiu. 
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Núcleo de Santo Isidoro de Romariz 
 
13/10 – O Núcleo de Santo Isidoro de Romariz esteve 

presente no encerramento Nacional do tema 

"Cidadania – Ação Solidária com o Próximo" em Vila 

Nova de Famalicão. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
21/10 – O Núcleo de Santo Isidoro de Romariz, também fez uma 

visita ao JOTA JOTI-JOTA NO MAR a convite do CNE e participou 

na Eucaristia de encerramento. 

 
Nas festividades de S. Martinho, o Núcleo de Santo Isidoro 

associou-se, juntamente com  8 

associações, ao "1º FESTIVAL DA 

CASTANHA", a convite da Junta de 

Freguesia, a qual foi  organizadora do 

evento. Na nossa barraquinha, serviram-

se  bifanas  no pão, a nossa famosa sopa à 

FNA, bebidas e, como não podia deixar de 

ser, a CASTANHA foi a rainha da noite! Cem quilos deste fruto, 

oferecidos pela Junta de Freguesia. Foram assadas 

por voluntários entre eles, o nosso Associado e Presidente da 

Direção do Núcleo, Licínio Castro, num assador gigante, onde 

desde as quatro da tarde até meia-noite arderam  achas de 

castanheiro  e carvalho que deram à noite uma temperatura agradável. 
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Núcleo de Santo Isidoro de Romariz 
 

1/12 – Este ano, na vila de Canelas em Vila Nova de Gaia, o Núcleo de Santo Isidoro de Romariz, esteve 

presente e participou no dia "DIA DA REGIÃO". Foi um dia muito bem passado e muito bem preenchido.  

Da parte da manhã, divididos por famílias Eça de Queirós, Antero de Quental e Camilo Castelo Branco, 

tivemos a oportunidade de visitar diversos pontos de interesse e uma “Quintinha Pedagógica” e da parte da 

tarde, após o almoço, estivemos na celebração da eucaristia muito participada à qual se seguiu a sessão de 

encerramento com direito a bolo de aniversário e cântico de parabéns à Região. 

 

07/12 – O Núcleo de Santo Isidoro de Romariz celebrou a sua consoada de Natal, junto dos familiares e 

amigos e nesse mesmo dia tomou posse a nova Direção do Núcleo, para o triénio 2019/2021. 

Estiveram presentes na consoada e na cerimónia, o nosso Presidente da Direção Regional, André Maciel, o 

nosso Assistente de Núcleo, Pe. José Manuel e o Chefe do Agrupamento 1048 do CNE de Romariz, Chefe 

Manuel Francisco.    
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Núcleo de Oliveira do Douro  
 

O nosso Núcleo esteve 

particularmente ativo neste 

último trimestre de 2018. 

Logo em outubro estivemos 

presentes e participamos 

no Jota-Joti colaborando 

com a Região na estação de 

Leça do Balio da Junta de 

Núcleo Litoral do CNE. 

Respondemos, assim, ao apelo do nosso Presidente da Direção Regional e ao convite da organização para 

integrar a dinamização do espaço. 

 

Também em outubro celebramos mais um aniversário e este foi mais especial, pois para além da celebração 

de mais um ano de vida do Núcleo, tomou posse a nova Direção eleita para o próximo triénio. 

Em Novembro participamos nas decisões do Conselho Regional em Vilar e já em dezembro, participamos no 

Dia da Região em Canelas, construímos um 

presépio a convite do pároco, na rotunda 

junta à igreja matriz e fomos à Sé buscar a 

Luz de Belém. 
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Núcleo de Santo Adrião de Vizela  
 

O núcleo de Santo Adrião de Vizela no mês de Outubro fez-se representar nas várias 

atividades propostas e desde logo para iniciarmos o nosso “ano escutista” de 2018 

/2019, reunimo-nos no nosso salão Paroquial para um jantar convívio com a presença 

do nosso assistente de Núcleo, Senhor Padre Filipe. 

 

No dia 13 de Outubro participamos no 

Encerramento do Tema Anual a nível Nacional 

que teve lugar em Vila Nova de Famalicão, Região de Braga. Um dia em 

cheio, com grandes momentos de confraternização com Fraternos de 

todo o País mas também e 

principalmente de 

confraternização com 

elementos / utentes de 

algumas associações locais que 

visitamos. O nosso Núcleo teve o prazer de visitar e passar uma tarde 

agradável com os utentes do Centro Social e Paroquial de São 

Martinho de Brufe, idosos que por um motivo ou por outro da vida 

não tem oportunidade de estarem a 100% com os seus familiares. 

 

Já nos dias 19 e 20 do mesmo mês e para finalizar o mês de Outubro, estivemos com uma representação de 2 

elementos no Jota / Joti (Jota Mar) onde estivemos com uma estação de rádio no farol de Leça, tendo tido a 

oportunidade de termos, também connosco, durante algumas horas a Rádio Metropolitana do Porto em 

direto da nossa estação para todos os ouvintes. 
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Núcleo de Santo Adrião de Vizela  
 
No que toca ao mês de Novembro foi um mês bastante preenchido, também desde de logo, porque o nosso 

núcleo assumiu uma responsabilidade para com a nossa paroquia no que toca às festas de Natal e Ano Novo, 

sendo que para isso percorremos a freguesia, porta a porta, para uma recolha de fundos para as mesmas. 

 

No dia 10 de Novembro estivemos presentes no nosso Conselho Regional na 

Casa Diocesana de Vilar. 

 

Nos dias 24/ 25 de Novembro tivemos o prazer de receber cá na nossa Freguesia 

o ACANUC do Núcleo da Covilhã. Apesar das condições meteorológicas não 

terem sido as melhores, demos a conhecer os pontos mais importantes na nossa freguesia e do nosso 

concelho. Foi um fim de semana de muita alegria e de muita união entre estes 2 núcleos. 

Para finalizar o ano no que toca a actividades 
Regionais estivemos no dia 1 de Dezembro no Dia da 
Região, um dia muito bem passado, muito bem 
organizado e muito bem preparado, Um bem-haja 
para a nossa Direcção Regional que fez um excelente 
trabalho.  

E desta forma encerramos o ano civil de 2018, sendo 

por isso uma boa altura para desejar-mos um 

excelente ano de 2019 a todos os Fraternos da Região 

do Porto. O Núcleo de Santo Adrião deseja a todos 

uma boa caça. 
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Núcleo de Fânzeres 
 

Em outubro, o Núcleo de Fânzeres esteve 

presente ativamente no JOTA-JOTI MAR que se 

realizou em Matozinhos. Uma experiência 

muito gratificante pelo convívio e pela 

oportunidade de Servir. 

 

Nos dias 17 e 18 novembro, alguns 

associados do Núcleo de Fânzeres 

iniciaram o Caminho até Santiago de 

Compostela. 

É uma atividade que nos está a dar 

imenso prazer de realizar e que 

sendo dura, vale pelo convívio, 

amizade e solidariedade existente 

entre os elementos do Núcleo.  

 

Ainda no mês de novembro, no último fim-de-semana, 

o núcleo de Fânzeres fez 

o seu magusto. 

Esta, que é já uma 

atividade habitual nesta 

quadra (Festa de S. 

Martinho), é mais um 

motivo de convívio, 

animação e união entre 

os associados. 

 

 

Já em dezembro, foi com enorme prazer que o Núcleo de 

Fânzeres esteve presente e participou no Dia da Região. 

Este ano, organizado pela Direção Regional, o destino foi 

Canelas em Vila Nova de Gaia, privilegiando assim a zona a 

sul do rio Douro. Consideramos o programa muito bom, com 

visitas a pontos históricos e de muito interesse. Salientamos 

o Solar dos Condes de Resende e a Quintinha Pedagógica. 

 Foi um dia de muito proveito e de alegre convívio.  
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Mês Data Acção Local / hora Nivel Destinatários

Janeiro 26e 27 INDUNA / INDABA Fátima Nacional Direção Regional

2

ENCONTRO REPRESENTANTES                      

Apresentação Contas 2018, Preparação 

Conselho Nacional e TI'2019

Burgães                      

10H
Regional Direções Núcleo

9
Eleições Conselho Fiscal e Jurisdicional 

Nacional

Vilar / 14:30-

16:30
Nacional Associados

28 Entrega dos Censos - - Dir Nucleo

Maio 25 e 26 TAÇA ITINERANTE Burgães Regional Associados

INDABA REGIONAL                     Preparação 

Segundo Semestre

Vilar                       

9:30
Regional Direções Núcleo

ACAREG FNA BRAGA Vizela Outro Associados

15 e 16 ENFORMA A indicar Nacional Formadores

20 e 21 ACANUC - CNE NORTE A Indicar CNE Associados - Serviço

Agosto Férias

14 e 15 RaidesCobrindo A Indicar Regional Associados

21 e 22 Curso Formação Formadores A Indicar Nacional Associados

9 Encontro Conclusao Tema Anual A indicar Nacional Associados

19 e 20 Jota / Joti A indicar CNE Associados - Serviço

6 DIA DE S. NUNO Local Associados

16 CONSELHO REGIONAL 2018 Vilar / 9:30 Regional Associados

Dezembro 7 DIA DA REGIÃO                                              A indicar Regional Associados

8

Outubro

Novembro

Fevereiro

Março

Abril

Julho

Setembro

Junho

Associados

6 e 7 Conselho Nacional Plenário Fátima Nacional Associados

9 CONSELHO REGIONAL 2019 Vilar / 9:30 Regional

 
 

Plano de Atividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 20  

 

 

 

 

 

 

 



Página | 21  

 

 

 

2019 – A Família – “Todos abraçando o Mundo” 
 

Eis-nos chegados ao terceiro ano da realização dos nossos temas anuais. 

Como foi variadas vezes indicado, procuramos nestes dois últimos anos 

abrir os nossos horizontes em temas que nos são manifestamente 

queridos, com uma ligação aos nossos Princípios. 

Relembrando... 

No ano de 2017 realizamos a nossa “Caminhada com Maria” 

1º O Escuta Orgulha-se da sua FÉ e por ela orienta toda a sua vida  

Em 2018, estivemos atentos aos outros dando mostras da nossa presença 

em ações de Voluntariado com “ Cidadania, Ação Voluntária com o 

Próximo”. 

2º O Escuta é filho de Portugal e bom Cidadão 

E agora altura de pensarmos num desafio muito mais abrangente, que 

nos faz olhar para dentro, procurando trabalhar sempre mais para a 

integração na Sociedade que nos é próxima, seja ela a nossa própria casa, 

a Comunidade Paroquial, ou o Escutismo como o Ideal que nos transporta para a vontade de estar e ser 

sempre úteis aos outros sem esperar recompensa... 

3º O Dever do Escuta começa em casa 

Os textos que nos serviram de inspiração, foram recolhidos em mensagens de Sua Santidade o Papa Francisco, 

que convidamos desde já a que todos vós em Núcleo procurem fazer deles uma leitura coletiva como fonte de 

inspiração e muitas vezes de mudança de comportamentos. 

Pensarmos as nossas ações com base nesses textos é uma forma clara de atingirmos uma consciência plena 

dos desafios que nos são colocados pela nossa realidade de Adultos pela idade, Escuteiros pelo ideal que nos 

une e Cristãos pela nossa vontade de seguir a CRISTO. 

Não nos deixemos fechar na interpretação de que a nossa casa é apenas o lugar onde vivemos... A nossa casa 

é muito mais do que isso, é nossa obrigação cuidar da casa comum, incluir nessa nossa preocupação o mundo 

que nos rodeia, e assim dar de novo cumprimento ao que nos foi pedido, “deixar o Mundo melhor do que o 

encontraste”. 

Iremos ao longo deste ano procurar desafiar-vos para que em conjunto “tratemos da nossa casa comum”, e 

como final de um ano que prevemos de grande envolvimento, iremos voltar a visitar a nossa “Família 

Escutista” com uma Grande Festa em Cernache do Bonjardim, onde faremos o Encerramento Oficial do Tema 

Anual e a Comemoração do dia do nosso “Patrono S. Nuno de Santa Maria”, um momento especial e 

marcante para todos nós. 

 

 Todos em conjunto estamos a trabalhar para uma FNA... 

 Mais COMPROMETIDA… Mais ACTUANTE… Mais Capaz de SERVIR… 
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RaidZona Sul 

 
O Núcleo São Cristóvão de Nogueira do Cravo vem por este meio convidar os Núcleos da zona Sul bem como 

os restantes da Região do Porto a estarem presentes no nosso RaidZona Sul a decorrer dia 9 de Fevereiro de 

2019. Esta atividade tem por intuito a confraternização entre Núcleos e dar a conhecer um pouco da nossa 

Freguesia. 

Desta maneira propomos um dia bem passado onde 

tentaremos proporcionar momentos de escutismo em 

patrulha, como se de adolescentes nos tratássemos. 

Gostaríamos que os Núcleos se organizassem no 

sentido de participarem, pois o sucesso das nossas 

atividades depende unicamente da nossa motivação e 

interesse pelas mesmas. 

De forma a organizarmos melhor a atividade 

gostaríamos que até 27 de Janeiro nos indicassem o 

número participantes para: 

fna.saocristovao@gmail.com 

 

Imaginário  

Aventura em São Cristóvão 

Receção aos Núcleos 

8.30h/9.00h na nossa sede 

Almoço 

A cargo de cada elemento (volante) 

 

 

Convite aos Núcleos  

 

Este ano, o nosso Núcleo está envolvido com o Agrupamento 534 nas comemorações dos 40 anos de vida do 

agrupamento. Nesse sentido temos colaborado ativamente numa campanha de angariação de fundos de 

forma a podermos oferecer aos miúdos, no final do ano, uma viagem de sonho. Assim, convidamos todos os 

elementos para que no final da nossa atividade possam ficar para poderem usufruir do II Festival da Scout 

Francesinha.  

Mais um motivo de convívio ajudando o Agrupamento 534 no seu propósito. 

Forte Canhota e esperando que nos encontremos dia 9 de fevereiro, 

 

Daniel Pinho 

 

mailto:fna.saocristovao@gmail.com
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Atos Oficiais da Região do Porto 

Mesa do Conselho Regional 
 

Conselho Regional de 17/03/2018 

1 – Aprovação por unanimidade relatório e contas referentes a 2017. 

 

Conselho Regional de 10/11/2018 

1 – Aprovação por maioria, com duas abstenções do orçamento e plano de atividades 2019 

 

Conselho Fiscal Regional 
 

1 – Parecer favorável em 09/02/2018 do Relatório e Contas da Direção Regional referentes ao ano de 2017. 

 

 

 

 

 

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 
 
Suspensão com efeito a 02/04/2018 
do Núcleo de S. Tomé de Negrelos. 
 
4 – MOVIMENTO DE ASSOCIADOS 
PARA OS CARGOS 
 
4.1 – A Nível Regional 
 
Nada 
 
Departamentos 

Foi nomeado e tomou posse em 
03/02/2018 para o biénio de 2018 a 
2020: 
 
Chefe Departamento de Expansão: 
Licínio Gonçalves de Castro 
 
4.2 – A Nível de Núcleos 
 
Núcleo de Oliveira do Douro 
Foram eleitos em 05/10/2018 e 
tomaram posse em 14/10/2018 para 
o triénio de 2018 a 2021 
Presidente: Daniel Dias de Jesus 
Martins 
Vice-Presidente: João Manuel Sousa 
Mota 
Secretário: José Miguel Cardoso da 
Silva 
Secretária: Anabela Marques Correia 
Rego 
Secretária: Alexandra Margarida de 
Sousa Cardoso 
 
 
Núcleo de Burgães 
Foi Cooptado em 04/02/2018, para o 
restante mandato 
Vice-presidente: Crispim José Dias 
Fonseca 
 
Núcleo de São Cristóvão de 
Nogueira do Cravo 
Foram eleitos e tomaram posse em 
08/04/2018 para o triénio de 2018 a 
2021 
Presidente: Daniel Moreira da Silva 
Pinho 
Vice-Presidente: Adelino Jorge 
Santos Leite 
Secretário: Vitor Manuel Costa 
Martins 

Secretário: José Augusto Vieira da 
Costa 
Secretária: Tânia Marisa Rocha 
Azevedo 
  
Núcleo de S. Martinho de Bougado 
Foram nomeados e tomaram posse 
em 07/05/2017 para o triénio de 2017 
a 2020 
Presidente: Jorge Manuel Azevedo 
de Carvalho 
Vice-Presidente: Fernando Andrade 
Sousa 
Secretário: Armandino Dias da Silva 
Secretário: Manuel da Silva 
Assunção Costa 
Secretário: Cândido Rodrigues Couto 
 
Núcleo de Romariz 
Foram eleitos e tomaram posse em 
07/12/2018 para o triénio de 2018 a 
2021 
Presidente: Licínio Gonçalves Castro 
Vice-Presidente: Augusto Vieira Silva 
Secretário: José Pinho Santos 
Secretário: Maria Manuela Pereira 
Secretário: Ana Paula dos Santos 
Oliveira 
 
 
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 31/12/2017 

ORDEM DE SERVIÇO REGIONAL N.º 12 / Dezembro de 2018 
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Vice-Presidente: Ana Paula Lopes 
Correia  
 
Núcleo de São Cristóvão de 
Nogueira do Cravo 
Exonerados a 8/04/2018 
Presidente: Amândio Oliveira Correia 
Vice-Presidente: Paulo Renato 
Ferreira Oliveira 
Secretária: Rita Sofia de Resende 
Paiva 
Secretário: Rogério Silva Correia 
Secretária: Tânia Marisa Rocha 
Azevedo 
 
Núcleo de S. Martinho de Bougado 
Exonerados a 07/05/2017 
Presidente: Lino Rodrigues Couto 
Vice-Presidente: Fernando Andrade 
Sousa 
Secretário: José Carlos Rodrigues 
Couto 
Secretário: Manuel da Silva 
Assunção Costa 
Secretário: Jorge Rodrigues Campos 
 
Núcleo de Oliveira do Douro 
Foram exonerados a 14/10/2018 
Presidente: Daniel Dias de Jesus 
Martins 
Vice-Presidente: Carlos Pires 
Miranda 
Secretário: José Miguel Cardoso da 
Silva 
Secretário: Carlos Filipe Neves de 
Sousa Pinto 
Secretário: Sérgio Miguel Osório 
Domingues  
 
Núcleo de Romariz 
Foram exonerados a 07/12/2018 
Presidente: Licínio Gonçalves Castro 
Vice-Presidente: Vitor Manuel Soares 
da Costa 
Secretária: Lúcia Maria Gomes Silva 
Secretário: Maria Manuela Pereira 
Secretário: Diamantino Augusto Lima 
Silva 
 
6 – DISCIPLINA / AÇÕES 
DISCIPLINARES E DEMISSÕES 
             
Nada 
 
7 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E 
PRÉMIOS 
 
Em 01/12/2017 foram atribuídos pela 
Direção Regional Louvores a: 
 
Dia da Região 2017: 
Núcleo de Rebordões 
 
Taça itinerante 2018: 
Núcleo de Romariz 
 
 
Anexadas cópias para arquivo. 

 
 
 
 
 
8 – HOMOLOGAÇÕES E 
QUALIFICAÇÕES 
 
Nada  
 
8 – RETIFICAÇÕES 
 
Nada 
 
 
9- Entradas de Associados 
 
Núcleo de Alfena 
 
Ana Maria Pereira Sousa Ribeiro 
Almerinda Conceição Ferreira Lopes 
Sónia Marlene Martins Pimenta 
Alice Zélia Moutinho Costa Pontes 
Ana Maria Moutinho Machado Ribeiro 
 
Núcleo de S. Martinho de Bougado 
 
Jorge Manuel Ferreira Macedo 
Simeão Sousa Andrade 
Apolino Andrade Freitas 
Francisco Ferreira da Costa 
 
Núcleo de Santo Isidoro de 
Romariz 
 
Henrique Jorge Ferreira da Costa 
Anacleto Sousa Costa 
Ana Paula dos Santos Oliveira 
Maria de Fátima Gomes Silva 
 
Núcleo de Ermesinde 
 
José Daniel Ferreira Valente 
 
 
10- Saída de Associados 
 
Núcleo de Burgães 
 
António Adélio Fernandes Neto 
Ana Paula Lopes Correia 
 
Núcleo de Alfena 
 
Pedro Amaro Cunha Gomes 
 
Núcleo Cidade do Porto 
 
João Manuel Magalhães 
 
Núcleo de Campanhã 
 
Adriano Santos Nunes 
Zulmira Maria Carvalho Rodrigues 
 
Núcleo de Oliveira do Douro 
 
Miguel Ângelo Freitas Barbosa 
Avelino Jorge Pereira Soares (Padre) 
 
Núcleo de Ermesinde 
 
Daniela Sofia Soares Pereira 

 
 
 
 
 
Rui da Silva Rocha 
Bruno Miguel Sousa Leal 
 
Núcleo de Santo Isidoro de 
Romariz 
 
Anabela Santos Sousa Costa 
Fernando Valente Teixeira da Costa 
Marco António Santos Sousa 
 
Núcleo de São Cristóvão de 
Nogueira do Cravo 
 
Alcides Alexandre Rebelo Almeida 
Costa 
Cristina Soares 
José Manuel da Gama Miranda 
 
 
Núcleo de Santiago de Bougado 
 
Joaquim Pereira Santos 
Maria José Silva Ferreira 
 
11- Lutos Oficiais 
 
Nada 
_________________________ 
 
Porto e Sede Regional 
31 de Dezembro de 2018 
 
 
Presidente 
Regional do Porto 
André Maciel Sousa 
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