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Desafios…! 
 

 

PARA QUEM GOSTA DOS ESCUTEIROS ADULTOS 

 

Conforme o estado de espírito, em que me apresentei ao nosso Indaba Regional, estou numa fase de 

profunda reflexão sobre a minha condição de responsável e associado desta NOSSA FNA. Sempre considerei 

que para andar por aqui, tinha que ter um fator de felicidade, que seria sempre conquistado pelos valores da 

partilha por esta missão nas comunidades, sempre com o princípio de solidariedade institucional. 

 

Nesta fase, julgo apropriado destacar, alguns temas, que enquanto região, e quiçá associação no seu todo, 

temos obrigação de rever enquanto escuteiros adultos comprometidos para com os nossos valores e a nossa 

associação, desprendendo-nos das burocracias diárias que entopem o espírito e bloqueiam os consencientes 

para o processamento essencial. 

 

“O escuteiro não é parvo.” – Décimo primeiro (não escrito) artigo da Lei do Escuteiro. (B.P.,1939) 
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NOVO PARADIGMA 

 

Precisamos de mais fibra, mais energia e dinamismo contagiante a todos os níveis hierárquicos da associação, 

precisamos de descolar da imagem do passado, projetando uma nova imagem com este registo que todos 

desejamos. 

 

Estarei errado neste pensamento? – Fica o desafio para todos… 

Poderei estar, mas não me canso de rever o conselho de BP, no prefácio do seu livro, Paddle Your Own Canoe 

(1939), - “Mas não queremos pensar em nós como sendo velhas barcaças ou arenques…Impele a tua própria 

canoa. A dada altura sugere que estamos a lidar com os nossos esforços, a correr alguns riscos, e, já agora, a 

divertirmo-nos imenso.”  

 

BP deixou-nos muitas pistas para que nos adaptemos diariamente às novas exigências da sociedade, em que 

os nossos irmãos do CNE são um exemplo desse prosseguimento. Uma dessas pistas está relacionada com o 

General, em que afirma que ser Líder não são só rosas, nem vestir um uniforme fino e condecorações; 

significa também uma terrível responsabilidade na liderança da missão. No escutismo os escuteiros obedecem 

às ordens do guia porque são uma equipa a jogar juntos e a apoiar o seu líder pela honra e sucesso do Todo. 

 

Precisamos de um novo paradigma, de novas lideranças e/ou de mais compromisso e união? 

 

CAMPANHA TRAZ UM AMIGO 

 

Quando iniciamos este mandato traçamos objetivos 

concretos, que foram votados conjuntamente com a 

nossa candidatura, desses objetivos, um dos que 

destacou foi: 

“Prt_500 Chegar a 2020 com um contingente de 500 

associados, sendo necessário que cada zona conquiste 

um novo núcleo a cada ano.” 

Queremos passar a mensagem a todos os Núcleos e a 

todos os Associados que a expansão é um desafio que se 

coloca a todos e a de cada um. 

Contudo temos verificado uma enorme indolência a 

todos os níveis hierárquicos para esta necessidade de 

renovação, que eu, enquanto responsável regional 

assumo desde já, e que me tem levado à reflexão inicial. 

Não obstante dessa reflexão, precisamos de manter a ação, daí esta campanha que pretende encontrar meios 

para uma expansão interna, isto é, para reforçar os núcleos atuais, com novos associados, que certamente 

trarão novas visões para esta missão de Serviço! 
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ACAREG 

 

Ainda na continuação da nossa eleição, enunciamos 

e foi aceite unanimemente a continuação para 

cooperação com o CNE, a todos os níveis, sempre 

que solicitado, mantendo e, se possível, 

aprofundando as excelentes relações institucionais 

existentes.  

Nesse sentido, fomos desafiados no apoio ao 

ACAREG, dinamizando um bar de campo, contudo 

até ao momento não conseguimos juntar uma 

equipa, pelo que fica a questão: Estaremos mesmo “Alerta para Servir”? 

Vamos perder esta oportunidade de demonstrar aos nossos futuros candidatos a associados que somos 

capazes de lhes proporcionar um movimento de escuteiros adultos atrativo e ativo? 

 

RAIDESCOBRINDO 

 

Em setembro teremos a nossa, já tradicional, atividade de relação 

direta com a natureza, sendo que pelas suas características tem-

nos permitido promover um serão de debate de reflexão. Este 

ano estaremos em plena Serra da Cabreira, esperando que este 

ano a inspiração da natureza nos permite em conjunto uma 

profícua reflexão sobre estes temas, para que em conjunto 

consigamos escrever esta nova necessidade de paradigma 

associativo para os Escuteiros Adultos. 

 

Para ti, que gostas dos escuteiros adultos, e como tal leste 

atentamente esta mensagem, ficam os desafios à qual somamos a 

promessa que vamos aguentar até ao fim, mas claro que estamos 

mais fracos e o fim pode não estar longe… 

 

É uma pena, mas parece-me que não vou conseguir escrever 

mais… 

Ou não?  

Depende do TODO! 

 

André Maciel Sousa 

Presidente da Direção Regional do Porto 
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Indaba Regional – 16/06 
 
 
Ponto 1 – Voz aos Núcleos 
  
Da discussão destacam-se os seguintes aspetos: 
Necessidade de encontrar o caminho para uma nova imagem mais próxima a novos jovens. Têm sentido essa 
dificuldade na aproximação – “O que vamos fazer na FNA?” 
Necessidade de formação em protocolo. 
Associados jovens, no ativo, com profissões absorventes que não permitem mais participação… 
Dependência dos Núcleos nos presidentes, como criar rotatividade? 
Valor das atividades necessita de ser revisto e controlado, pois pode ser motivo para afastamento. 
  
Ponto 2 – Atividades Zonas 
  
Na Zona Norte teremos “Encontros com Camilo Castelo Branco” – Organização Núcleos Burgães e Rebordões.  
São atividades a manter no próximo ano. Permitem aproximar os núcleos de cada zona. 
  
Ponto 3 – Atividades Segundo Semestre 
  
Destaque para Raidescobrindo e Dia da Região, onde foi realizado um ponto de situação. 
  
Ponto 4 – Participação ACAREG CNE 
  
Foi acertado entre os presentes o alargamento da resposta até à próxima terça-feira 19 de Junho. 
Tendo sido relembrado que a atividade não terá qualquer custo para os associados e que o CNE pediu apoio 
para a dinamização do BAR, conforme a mensagem do chefe de campo: “Gostaria muito de ter a FNA a 
dinamizar o espaço dos serviços com a organização e gestão de um pequeno bar para o fornecimento de umas 
cervejas/sumos/etc. Tudo o que entenderem e que possa resultar numa pequena fonte de receita para esta 
atividade e num ponto de convívio entre todos os que estão ao serviço.” 
 
O formulário de inscrição permite a seleção dos dias em que cada um esteja disponível, assim como se está 
disponível para outros serviços. 
  
Ponto 5 - Compromisso individual e coletivo para com a FNA!? 
  
Espaço de debate tentando responder às seguintes questões: 
Quando entramos para a Associação com quem fazemos o compromisso? 
Porque não aparecem os associados às nossas atividades? 
Que responsabilidade é esta de aprovar atividades e posteriormente não comparecerem? 
 
A continuação deste debate ficou para cada núcleo continuar e numa próxima atividade voltarmos ao tema. 
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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. 

 

14 Abril – CIDADANIA – Limpezas das Margens do Douro.  

 

21 Abril – ACARADIO em Terroso Povoa de Varzim, tendo o Secretário Joaquim Martins, representado a 

Região do Porto. 

 

21 Abril – III SCOUT TIRSO, tendo a direção regional sido representada pelo Secretário António Branco.  

 

27 Abril – Visita ao CAID com o Presidente do Núcleo de S Martinho de Bougado e Vice-presidente da Câmara 

Municipal de Santo Tirso, no âmbito de uma ação de recolha de bens solidários organizada em S Martinho de 

Bougado. 

 

28 Abril – S JORGE em Paredes, tendo a FNA sido representada pelo seu presidente Regional. 

  

5 Maio – Reunião de Direção em Alfena, com participação nos Compromissos dos novos associados daquele 

núcleo. 

 

13 Maio – Visita de preparação/ensaio da Taça Itinerante 2018. 

  

19 e 20 Maio – Taça Itinerante 2018 em Santo Izidoro de Romariz, concelho de Santa Maria da Feira. 

 

26 Maio – R’GRABA 2018 da Região de Braga, tendo a direção regional sido representada pelo seu Presidente 

e Vice-presidente. 

 

2 Junho – Reunião de Direção em Vilar. 

 

2 Junho – Conselho Regional CNE Porto. Apresentação FNA ao serviço da comunidade e CNE. 

 

16 Junho – Indaba Regional no Seminário de Vilar. 

 

26 Junho – Visita de preparação do RAIDESCOBRINDO’18 e reuniões com as entidades locais para verificação 

dos planos de segurança e condições dos trilhos a percorrer. 
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LIMPEZA DAS MARGENS DO 
DOURO – 14 DE ABRIL 

 

Decorreu no passado dia 14 de abril, uma atividade de 

CIDADANIA, e diz a Wikipédia que:  

“Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, 

políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um 

país” e que um cidadão tem deveres, três dos quais: 

 

1. “Educar e proteger seus semelhantes” 

2. “Proteger a natureza”  

3. “Proteger o património público e social do País” 

 

Nesta perspetiva a FNA 

indo ao encontro do 

tema anual, procurou 

dar um contributo de 

Cidadania promovendo 

esta atividade aberta à 

participação de 

associados, familiares, 

amigos e outras 

associações que se 

revejam neste espírito. 

 

Foi feita recolha de 

resíduos espalhados 

pelas duas margens do 

Rio Douro, a jusante da 

ponte do Freixo ao 

longo de cerca de 3,5 

km, até à ponte de Luís 

I.  
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Nesta atividade onde estiveram envolvidos diretamente 65 

elementos da FNA, 18 do CNE e 62 particulares, ainda se juntaram muitos 

transeuntes e moradores que de alguma forma se reviram nesta iniciativa. Participaram também no terreno a 

Autoridade Marítima Nacional - Capitania do Porto com uma embarcação semirrígida afeta à Estação Salva-

Vidas do Douro, com dois marinheiros a bordo, garantindo a 

segurança nas águas, uma 

ambulância dos bombeiros 

Voluntários de Gaia com uma 

tripulação composta por tês 

bombeiros, garantiram a segurança 

em terra, serviços municipais de 

Porto e Gaia com os veículos de recolha de resíduos.  

 

Em paralelo foi montada pelos elementos do núcleo de 

Campanhã uma exposição junto aos pilares da Ponte das 

Barcas, na Ribeira do Porto, local de elevada circulação de 

turistas, com objetivo de sensibilização para o tema do 

plástico, sua utilização e seu abandono na via. Nesta 

exposição marcaram presença as bandeiras dos núcleos 

participantes que viram aí reconhecida a sua participação.  

Esta atividade só foi possível com o apoio da Autoridade 

Marítima Nacional - Capitania do Porto do Douro, dos 

municípios de Gaia e Porto, junta de freguesia de Oliveira do 

Douro, APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões 

e Viana do Castelo, S.A. e Bombeiros de Vila Nova de Gaia. 

Saliente-se a entrevista nos estúdios do Porto Canal que 

ajudou na divulgação do evento e contribuiu para a 

sensibilização e reconhecimento dos objetivos da FNA como 

associação de escuteiros adultos. 
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TAÇA ITINERANTE – 2018  
 

No passado fim de semana de 19 e 20 de maio, a 

Região do Porto da Fraternidade Nuno Álvares, 

realizou o seu acampamento regional anual em 

Santo Izidoro de Romariz, conselho de Santa Maria 

da Feira, onde a Taça Itinerante foi disputada. 

 

Tendo estado presentes os núcleos de Alfena, 

S. Martinho de Bougado, Burgães, Cidade do 

Porto, Ermesinde, Fânzeres, Nogueira do 

Cravo, Oliveira do Douro, Rebordões, 

Romariz, Valbom, Vizela (S.to Adrião), assim 

como o agrupamento 1048 CNE de Romariz, a 

Direção Regional FNA de Braga e o Presidente 

Nacional, entre muitos outros escuteiros e 

familiares que compuseram a moldura 

humana “com Fraternidade e Solidariedade 

para chegar à Felicidade”. 

 

A manhã foi preenchida com a caminhada do 

Coração e as montagens de Campo, tendo 

após o almoço ocorrido a Cerimónia Oficial 

de Abertura, onde marcaram a sua presença 

e deixaram a sua mensagem o Presidente da 

Câmara de Santa Maria da Feira, Dr. Emídio 

Sousa, o Presidente da Junta de Freguesia de 

Romariz, Anacleto Costa e a Dra. Cristina do 

Fórum Social de Romariz, ao qual esta 

atividade estava diretamente associada na 

recolha de fundos para aquela importante 

missão social local. Neste momento também 

tomou posse a nova direção do Núcleo de 

São Cristóvão de Nogueira do Cravo. 
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Durante a tarde foram realizados os tradicionais jogos para a 

competição oficial, durante uma caminhada pela freguesia, onde todos puderam 

conhecer um pouco mais da beleza natural da freguesia e experimentar algumas atividades radicais. 

O Fogo de Conselho além da partilha das emoções escutistas e pessoais vividas ao 

longo do dia, ficou marcado por uma magia que é impossível exprimir em palavras, foi 

de facto uma noite magica. 

No domingo, durante a eucaristia, os novos 

associados de Romariz realizaram o seu 

compromisso e a Direção Regional, aproveitando a 

presença da toda a comunidade procedeu ao 

reconhecimento público de dois associados que se 

destacaram nestes 8 anos de existência daquele 

núcleo, o José Pinho e o Licínio Castro. 

Na cerimónia de encerramento, após o almoço, foi 

entregue a Taça ao núcleo vencedor e organizador em 

2019, que sendo um dos mais antigos na região, é um 

estreante enquanto vencedor, o núcleo de Burgães. 

A Direção Regional deixa um agradecimento especial 

ao Presidente da Junta de Freguesia de Romariz pelo 

seu empenho e abertura para com esta atividade que 

permitiu conhecer novos locais daquela bela freguesia 

com especial destaque para os moinhos onde foi 

possível os ver a funcionar como nos tempos antigos. 

Estendendo os agradecimentos ao Agrupamento de Romariz pela colaboração total e despegada, mas em 

especial pelo acrescento na magia do fogo de conselho. Também ao Presidente Nacional que fez questão de 

deslocar-se desde Lisboa para estar com a região num dos seus mais importantes momentos do ano. 

O Núcleo de Santo Izidoro de Romariz está de parabéns pela excelente Organização assim como todos os 

núcleos participantes pelo espirito como viveram estes dias que permitiram deixar marcas de solidariedade e 

fraternidade. O núcleo de Burgães foi um vencedor justo e reconhecido que certamente nos receberá com 

imensa alegria em 2019. 
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Núcleo de Alfena 
 
A atividade do nosso Núcleo no primeiro trimestre deste ano, por motivos de timing, não foi publicada no 
número anterior de O Arauto, no entanto, queremos deixar aqui alguns apontamentos de referência desse 
período. 
Realizamos a nossa ceia de Reis em janeiro e para além do nosso compromisso quinzenal de animar a 
celebração vespertina com 
o coral do Núcleo, também 
participamos na festa de S. 
Vicente. Estivemos 
presentes nas cerimónias 
religiosas, missa de Festa e 
procissão, assim como em 
serviço público com um 
stand de vendas de 
trabalhos manuais. 
Participamos no Conselho Regional de março e continuamos na formação e preparação para a admissão de 
mais cinco candidatas a fazerem o seu compromisso com a Fraternidade de Nuno Álvares.  
Ocupamo-nos também com as obras de pintura e embelezamento na nossa Sede. 
 

Já no decorrer deste trimestre, a 14 de abril, estivemos presentes na 
limpeza das margens do rio Douro, cumprindo assim, o nosso dever de 
Cidadania.  

No dia 5 de maio, na nossa igreja 
matriz, missa vespertina das 18 
horas, tivemos o gosto de ver 
aumentado o número de 
elementos que pertencem 
oficialmente ao nosso Núcleo e à 
Fraternidade de Nuno Álvares. 
Assumiram-se, publicamente, 6 
novas escuteiras, fazendo a sua 
promessa de compromisso, dizendo que assumem cumprir os seus deveres para com Deus a Igreja e a Pátria, 
que procuram auxiliar os seus irmãos em todas as situações e que vão tudo fazer para obedecer à Lei do 
Escuta e cumprir os Estatutos e Regulamentos da FNA. 
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Núcleo de Alfena 
 
O momento alto desta cerimónia foi o da imposição do lenço, depois de benzido, ao nosso Assistente Senhor 
Padre Manuel Fernando pelo presidente do Núcleo de Alfena José Mota. 

Foi uma cerimónia simples, discreta mas de 
enorme importância para nós. Estiveram 
presentes a apoiarem-nos e a testemunhar os 
irmãos escutas da Direção Regional do Porto da 
F.N.A. e os chefes do agrupamento de Alfena do 
C.N.E.   
Foi um testemunho de coragem dado por estas 
senhoras. Já vivem o escutismo do Corpo 
Nacional de Escutas há longos anos, através das 
vivências dos maridos e dos filhos. 
Que esta nova caminhada nas suas vidas, as 
ajudem a serem mais felizes, pois só assim 
também os outros o serão. Muito esperamos dos 
seus apoios, compreensão, humildade e carinho. 

 
Para além das nossas reuniões plenárias de Núcleo mensais de núcleo e semanais para o ensaio do coral, 
participamos na ordenação e organização das cerimónias das comunhões, realizadas na nossa Igreja Matriz 
durante o mês de Maio. 
Ainda colaboramos num festival de grupos corais que a nossa paróquia realizou na noite do dia 13 de Maio, 
com o título “Ave-marias”. 
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Núcleo de Ermesinde 
 
Passeio com familiares e amigos. 
A 3 de março visitamos Lindoso. Descemos às entranhas da barragem, subimos ao castelo e posamos para a 
foto nos espigueiros. Almoçamos em Ponte da Barca e brindamos à união do Núcleo em Ponte de Lima. Foi 
um dia extraordinariamente bem passado. 

A 18 de março estivemos com a nossa família do CNE de Ermesinde na 
celebração de mais um aniversário. 
A grande maioria dos nossos associados cresceu e fizeram a sua Promessa 
no agrupamento 007 que conta já com 92 anos desde a sua fundação e é 
por isso, sempre, um motivo de festa poder estar presentes, conviver, 
recordar outros tempos e aventuras com as gerações mais novas. 
Parabéns ao agrupamento e muitos mais anos de vida!  

 
No dia 14 de abril, 
participamos na atividade 
regional “Limpeza das 
margens do Douro”, 
contribuindo assim para o 
objetivo da Região de deixar 
uma marca de preocupação 
ecológica e ambiental à 
comunidade ribeirinha do 
Douro. 
Temos a consciência que pode 
ter sido uma gota no oceano 
mas, citando alguém que em 
forma de balanço desabafou:  
 
 
“Pode em pouco tempo tudo 
ficar igual, mas uma coisa é 
certa, o plástico que tirei, esse 
não ficou lá, nem irá parar o 
mar!” 
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Núcleo de Ermesinde 
 
O nosso Núcleo participa 
ativamente em várias 
atividades paroquiais. 
Participamos na Via 
Sacra e na Visita Pascal e 
organizamos e animamos 
a recitação do terço, um 
dia, no mês de Maria. 
Estamos sempre 
presentes nas primeiras 
comunhões e 
destacamos o Dia 
Paroquial do Enfermo e a 
Procissão de Velas como 
aquelas em que o nosso 
serviço é muito 
importante e muito 
reconfortante pelo nosso 
espírito escutista e de 
voluntariado. 
 
Presença do nosso 
Núcleo na Taça Itinerante 2018. Este ano em Romariz, com uma 
organização preocupada e bem-disposta que proporcionou a toda a 
Região um fim de semana de verdadeira e salutar fraternidade.    
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Núcleo de Ermesinde 

Foi a 9 de junho de 1992 que o Núcleo da Fraternidade de Nuno 
Álvares foi fundado e desde então, há 26 anos, tem celebrado os seus 
aniversários em verdadeira fraternidade, juntando associados e suas 
famílias, dando testemunho de que realmente vale a pena viver cada 
ano, cada atividade, cada momento. 

Este ano passamos o dia no ZOO de Lourosa, também conhecido 
como Parque Ornitológico. A manhã foi preenchida com uma visita 
guiada, através da qual ficamos a conhecer melhor o parque e todas 
as aves que ali residem, cuidadas e tratadas.  

Ficamos a saber que este parque é o único parque dedicado 
exclusivamente a aves de Portugal e um dos poucos deste género da 
Europa. Soubemos que abriu oficialmente as suas portas ao público 
em 1990, nessa altura propriedade de um particular, e adquirido em 
2000 pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, no sentido de 
serem cumpridas as normas comunitárias relativas à exposição de 
animais ao público. 
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Núcleo de S. Martinho do Bougado 
 
 
 
CAID Cooperativa de 
Apoio À Integração 
do Deficiente - Ação 
de Solidariedade do 
Núcleo 

 

 

 

 

O Núcleo de S. Martinho de Bougado – Trofa, aceitou o convite feito durante a realização do dia da Região em 

2 de dezembro pelo Presidenta da CAID Dr. Alberto Costa, para visitar a suas instalações na festa de Natal a 15 

de dezembro. 

 

E foi durante esta visita que sensibilizados pelo trabalho aí realizado, Manuel Assunção e Fernando Sousa, 

torceram a ideia lançando o desafio aos restantes elementos do Núcleo para uma campanha de recolha de 

roupas em condições de serem dignamente utilizadas, a oferecer aos utentes desta Cooperativa De Apoio À 

Integração Do Deficiente. 

 

A entrega foi feita no dia 27 de abril, nesta ação foram reunidas mais de uma centena de peças de roupa. 

Além dos dois elementos que representaram o Núcleo de S. Martinho de Bougado – Trofa, acompanhou esta 

entrega André Sousa Presidente Regional da FNA – Porto. 

 

Para receber esta representação da FNA esteve o Presidente da CAID e vice presidenta da Câmara de Santo 

Tirso - Dr. Alberto Costa, acompanhado pela Dr.ª Guida Neto - Diretora Técnica, que manifestaram a sua 

gratidão pelo gesto de solidariedade, enaltecendo o trabalho que a FNA tem realizado na vertente do serviço 

á sociedade. Em seguida fizeram questão de levar os elementos da FNA a uma visita pelo espeço em plena 

atividade, para tomar conhecimento das suas valências e do trabalho desenvolvido. 

 

Por fim na hora de despedida Dr. Alberto Costa renovou convite para que essa visita fosse feita em próxima 

oportunidade, porque não foi possível como era desejado que esta entrega fosse feita por todos os associados 

do Núcleo, mas este convite mais uma vez foi extensivo a todos os associados da Região. 
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Núcleo de S. Martinho do Bougado 
 

No dia 23 de junho, o núcleo da FNA de S. Martinho de Bougado – Trofa, realizou a 

tradicional festa convívio no Monte de Paradela.  

Parque de merendas Monte de Paradela é uma área destinada à realização de 

Picnics, mas pelo seu isolamento da zona urbana, é frequentado por utentes 

diurnos e noturnos, sem qualquer respeito pela natureza, deixando para trás todo o 

lixo que conseguem fazer.  

Imbuídos no espirito escutista e seguindo o tema Nacional de “Cidadania”, um 

grupo de elementos com a liderança sempre habitual nestes casos do Manuel 

Assunção, um elemento sempre disponível para o trabalho pesado, foi feita uma 

limpeza com duas semanas de antecedência e reforçada no decorrer da semana de 

realização da atividade, para que os participantes, cerca de 25 elementos e 

familiares neste convívio, se sentissem como na sua sala de jantar, disfrutando de uma brisa de ar que 

dispensa o ar condicionado. 

A preparação do almoço, cozinhado no local, ficou a cargo do Armandino e do Ademar, cozinheiros da velha 

guarda que montaram a sua cozinha e prepararam um manjar 

real comemorativo do dia de S. João, contando ainda com a 

colaboração da esposa do Chefe Alfredo, que nos presenteou 

com um caldo verde feito com as mais tenras e verdejantes 

couves da nossa região. As sobremesas foram tarefa dos 

restantes participantes e não fosse o dia ser de saídas para 

outras festividades, este convívio não terminaria antes do dia 

seguinte. 

Aproveitando o momento alto em que 

reunimos tantos elementos, fizemos uma 

reunião extraordinária, onde foram 

abordados alguns assuntos de elevado 

importância para o núcleo e para a FNA, 

com especial destaque para a presença de 

um elemento do núcleo de S. Tiago de 

Bougado a quem foi solicitado preparar 

uma reunião para tentar dinamizar este 

núcleo irmão. Toda esta atividade foi 

acompanhada pelo nosso assistente Padre 

Luciano Lagoa, que nos deixou uma palavra de incentivo de maior disponibilidade para as atividades de 

Cidadania, em especial as da paróquia a que preside.  
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Núcleo de Campanhã 
 
 
O Núcleo de Campanhã participou no sábado passado, dia 05 de Maio, numa ação solidária que constou na 
limpeza e pintura de algumas paredes e muros no Centro Social e Paroquial Sr.ª do Calvário, na freguesia de 
Campanhã. 
 
Também se procedeu à limpeza e arrumação de alguns 
espaços interiores. 
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Núcleo de Santo Izidoro de Romariz 
 
O Núcleo de Santo Isidoro de Romariz participou, no dia 14 de Abril, na 

atividade "Limpezas das Margens do Douro" deixando a nossa pegada 

na proteção do nosso planeta. Quisemos deixar exemplo de como com 

pequenos gestos podemos ser úteis à humanidade.  

 

 

Porque ser escuteiro é Servir, o Núcleo de Santo Isidoro de 

Romariz, em manifestação de Fé e Serviço, colaborou nas 

seguintes procissões: 

 

Nosso senhor dos Milagres, em Goim, no dia 15 de Abril; 

Nossa Senhora de Fátima, em Duas Igrejas, no dia 12 de Maio; 

No Corpo de Deus, em Santa Maria da Feira, no dia 31 de Maio; 

Nossa Senhora da Silva, na Portela no dia 3 de Junho.  

 

Estamos sempre prontos para todas as necessidades e presentes 

em todas as solicitações. 

Assim é o nosso espírito e o nosso dever! 
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Núcleo de Santo Izidoro de Romariz 
 

6 de maio 

XI Feirinha da Canhota - agrº 1048 do CNE de Romariz 

 

Este ano de 2018, foi o nosso Núcleo Santo Izidoro de 

Romariz, que teve o prazer de, com o apoio da 

Direção Regional do Porto, organizar a Taça 

Itinerante. 

Foi durante o fim de semana 19 e 20 de maio que 

doze Núcleos da nossa Região estiveram em 

confraternização e salutar competição na luta pela conquista da Taça.  

Salientamos ainda a colaboração do agrupamento 1048 do CNE de Romariz, assim como, a presença da 

Direção Regional de Braga e do Presidente da Direção Nacional, que muito nos honrou. 
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Núcleo de Santo Izidoro de Romariz 
 

No dia 9 de Junho do ano de 2018, o Núcleo de Santo 

Isidoro de Romariz participou, pelo segundo ano, no 

Festival das Sopas a convite do agrupamento do CNE 

1048. Apesar do mau tempo as pessoas não se 

fizeram rogadas e participaram a ponto de esgotarem 

alguns dos produtos existentes. Houve muita 

camaradagem 

 

O Núcleo de Romariz participou a 22 e 29 de junho na formação organizada pelo Fórum Social da junta de 

freguesia no âmbito do Voluntariado junto da população idosa. 

No primeiro módulo tivemos a formadora Dr.ª Daniela Guimarães, da Cáritas Diocesana do Porto, com o 

tema: O significado do Voluntariado. 

No segundo módulo tivemos a formadora Dr.ª Daniela, assistente social do Centro de Dia de Romariz, com o 

tema: Envelhecimento, aspetos psicológicos, sociais e cognitivos. 

E ainda o formador Paulo Morgado, enfermeiro na Unidade de Saúde de Romariz, com o tema: 

Envelhecimento no contexto biológico e saúde. 
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Núcleo de Santo Adrião de Vizela  
 

Santo Adrião de Vizela esteve presente na Taça Itinerante a 19 e 20 de maio. 

Um fim de semana repleto de coisas 

boas, numa terra fantástica e com 

grupos de irmãos espetaculares. 

No domingo, infelizmente, tivemos que 

sair mais cedo, pois o dever do escuta 

começa em casa, e a nossa presença e 

serviço, nesse mesmo fim de semana, foi necessário nas Festas da Senhora da Tocha. 

No dia 10 de Junho 

estivemos presentes, 

como é habitual, no 

passeio da paróquia que 

junta os colaboradores e 

realizado em conjunto 

com as outras três 

paróquias do nosso 

assistente.  

Presentes e sempre com muito orgulho. 

 

 

No passado dia 30 de junho o nosso núcleo comemorou o seu 5 

aniversário e como não podia deixar de ser, reunimo-nos num 

acampamento para comemorar estes 5 anos, de união do nosso 

núcleo. 
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Núcleo de Oliveira do Douro 
 

Dia Paroquial – Acontece todos os anos e, como sempre, o nosso Núcleo esteve presente. 

Para além da nossa presença e, como também já vem sendo hábito, ocupamo-nos dos assadores, 

contribuindo assim para o bem-estar de todos e ajudando a saciar o apetite a cerca 500 paroquianos. 

Em Abril, estivemos presentes nas promessas do agrupamento 210 do CNE de Oliveira do Douro. É sempre um 

prazer participar e testemunhar a investidura e/ou a renovação de novos escutas deste, que também é o 

nosso, agrupamento. Desejamos-lhes o maior sucesso. 
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Núcleo de Oliveira do Douro 

O nosso Núcleo, neste trimestre, também 

esteve presente e participou nas duas 

grandes atividades da Região: a “Limpeza 

das Margens do Rio Douro” e na “Taça 

Itinerante” 
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Núcleo de Fânzeres 
 

Foram várias as atividades em que o Núcleo da Fânzeres, neste último 

trimestre, realizou e/ou esteve presente. Ficam aqui os registos 

daquelas que foram as mais importantes:  

Participação nas atividades regionais, Limpeza das Margens do rio Douro 

e Taça Itinerante; Raid em Oliveira do Douro; serviço na paróquia 

(procissão da capela de Santa Bárbara e dinamização de Novena); jantar 

do 8º aniversário do Núcleo. 
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Núcleo de Rebordões 
 

A Bruxa de Monte de Córdova 
Atividade promovida pelos Núcleos de Rebordões e de Burgães 

 

A Bruxa de Monte Córdova, é um livro do dramaturgo e romancista português, Camilo Castelo Branco.  

A FNA, dos Núcleos de Rebordões e de Burgães, vão levar a cabo um roteiro à descoberta deste romance 

iniciado na juventude de Angélica Florinda e Tomás de Aquino, em Cabeceiras de Basto, terminando na casa 

onde viria a falecer, em Monte Córdova, no concelho de Santo Tirso.  

Esta atividade decorrerá em três atos. Para todos os atos, todos os participantes devem trajar de acordo com 

a época em que se desenrola a história – em 1867.  

 

1º Ato 30/06/2018 – Introdução à vida e obra de Camilo Castelo Branco  

 

 20h30 – Caminhada entre o Mosteiro de Landim e a Casa de Camilo 

o Distância – 1,5 Km  

o Tempo – 2h30 – com várias paragens para representações e interpretações  

 Visita à Casa de Camilo  

 Exibição do filme sobre a vida de Camilo 

 23h30 - Fim da atividade  

 

2º Ato 15/07/2018 – Visita ao Mosteiro de S. Miguel de Refojos, Cabeceiras de Basto  

 

 09h00 – Partida para Cabeceiras de Basto  

 10h00 – Chegada prevista - café e tempo de fotografia  

 11h00 – Eucaristia no Mosteiro de S. Miguel de Refojos  

 12h00 – Teatro – encenação do assédio a Angélica  

 13h00 – Partida para parque Ambiental de Cabeceiras  

 13h15 – Almoço picnic partilhado  

 15h00 – Visita à casa do Tempo / visita aos pontos de interesse público.  

 16h30 – Lanche  

 18h00 – Regresso  

 

3º Ato 16/09/2018 – Romaria à casa da Bruxa de Monte Córdova 
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É já no decorrer deste mês de julho que se realiza o IX ACANAC. 

 

Vila Pouca de Aguiar será a terra onde por quatro dias 

exploraremos o Ouro dos nossos Corações e onde faremos 

história de Paixão e Compromisso. 

 

Todos os Núcleos participantes, assim como as Regiões, 

foram desafiados a criar um “azulejo” representativo local 

para, num todo, embelezar um MURAL. 

 

Este será o nosso – Região do PORTO 
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…todos por um TODO!  DESAFIA-TE…! 
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