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Departamento 

Nacional de  

Proteção Civil na F.N.A. 
O Presidente da Direção Regional da FNA do Porto, André Maciel, quis que fosse a Proteção Civil-FNA o tema 

de abertura deste número de O Arauto.  

Desafiou-me, por isso, a escrever este Editorial em forma de destaque ao projeto nacional 

para o qual fui nomeado recentemente.  

 

Como e quando? 

Na Região do Porto, foi proposto pelo então Presidente da Direção Regional, Francisco Pinheiro, o tema da 

Proteção Civil e o Dia da Região de 2006 foi o berço de um projeto que tem vindo a consolidar-se na 

associação.  

Iniciando-se em 2009 na Região do Porto, o Departamento Regional de Proteção Civil da FNA 

“DR_PROCIV_FNA” desenvolveu várias ações, especialmente de formação e preparação dos elementos da 

região na sua autoproteção e apoio aos que partilham a sua área geográfica e de convívio, recolhendo a 

atenção de algumas entidades participantes neste processo, pela dinâmica, rigor e disciplina demonstrada 

pelos escuteiros adultos envolvidos.   

Este projeto regional não passou despercebido à então Direção Nacional que deu início, ela também, a um 

processo para a criação de um Departamento Nacional de Proteção Civil na FNA que reunisse esforços no 

sentido de uniformizar e coordenar as ações que pudessem decorrer de uma aproximação com a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil “ANPC”. 

Foi então nomeado Chefe de Departamento o José Santana da Região do Porto que teve a árdua tarefa de 

preparar o caminho que agora trilhamos para consolidação do projeto desejado. 
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Que projeto se propõe para o futuro?  

Depois de algum abrandamento nas ações, chegou a hora de voltar a acelerar, sendo um objetivo da atual 

Direção Nacional “DN”, a preparação de um projeto alinhado com as novas expectativas de um Escutismo 

Adulto de Serviço e Cidadania, que trace diretivas 

concretas para que o Departamento seja uma 

realidade na FNA. Projeto este, apoiado por uma 

estrutura bem definida e transversal a toda a 

associação, no qual as ações são alinhadas desde o 

Núcleo, em interação com as Juntas de Freguesia 

onde se integram, até às Regiões com os respetivos 

CDOS, tudo numa ligação próxima da DN e ANPC 

com estabelecimento de protocolo de colaboração, 

bem estruturado e apoiado, que define todos os 

parâmetros de ação e objetivos de ambas as partes. 

 

Para chefiar esta fase do projeto fui nomeado pela Direção Nacional, com início de ação em janeiro 2019, e é 

minha missão o planeamento do projeto a implementar, a coordenação com as equipas regionais, na 

perspetiva do planeamento das ações de formação para a autoproteção individual e coletiva dos associados e 

o alinhamento do protocolo a estabelecer.   

O atual projeto está em fase de consolidação e é 

especialmente acarinhado na Região do Porto 

merecendo o apoio, desde o início, do seu 

presidente André Maciel que convidou em 

representação da Região do Porto o José Santana do 

Núcleo de Ermesinde, conhecedor da dinâmica que 

o departamento regional carece, e a seu lado, o José 

Fernando Alves do Núcleo de Valbom, este com um 

profundo conhecimento de Proteção Civil, pela sua 

formação académica na área e também pelo seu 

percurso profissional que inclui entre outras tarefas 

a de Comandante de Proteção Civil Municipal. 

Resta-me dar os parabéns a todos os elementos da Região do Porto pelo exemplo demostrado até hoje e 

desejar que o futuro seja de humildade na continuidade e entrega a este projeto, que é de Proteção Civil 

baseado na formação para a prevenção, evitando a necessidade de ação no socorro, mas estando sempre 

preparados se necessário! 

 

Jorge Carvalho  

Chefe do Departamento Nacional da Proteção Civil 
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Reflexão sob a forma de comunicação apresentada ao Conselho 

Regional do Porto, em 09/03/2019, com base no excelente escrito 

“Conciliação, Escutismo e Família” do Corpo Nacional de Escutas, 1.ª 

Ed., dezembro. 2013.  

 

“O tema escolhido pela Fraternidade de Nuno Álvares (FNA) para o 

presente ano de 2019 é como todos sabemos: A Família. 

Na sociedade atual a família é uma realidade humana que se pode 

apresentar sob vários modelos. Temos famílias alargadas (em que 

coabitam mais que uma geração de pessoas – pais, filhos e avós), 

famílias nucleares (em que coabitam os pais e filhos), famílias 

monoparentais (em que coabita um dos progenitores – pai ou mãe - e os 

filhos), famílias unitárias (constituídas por uma só pessoa), famílias 

reconstruídas (famílias refeitas – em que pelo menos um dos cônjuges 

viveu uma relação conjugal anterior), famílias classificadas como outras (em que coabitam várias pessoas – 

ex: pessoas vivendo em lares).  

Com o evoluir da nossa sociedade estão a aparecer novos modelos de famílias. Seja qual for o modelo de 

família, é nosso dever moral respeitar e acolher, sem qualquer tipo de discriminação. Como nos alerta o nosso 

Mestre, Jesus de Nazaré, no Evangelho de Mateus 7: 1-2 “Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois pela 

sentença com que julgardes sereis julgados; e pela medida com que com que medirdes sereis medidos.”  

Não há famílias perfeitas, mas família é uma 

célula essencial e viva da sociedade, espaço 

privilegiado e dinâmico que permite ao ser 

humano moldar-se como pessoa, onde 

constrói a sua identidade, através do 

relacionamento físico, afetivo e social com os 

seus membros e pela ação educativa destes. É 

uma micro - sociedade que tanto contribui 

para o bem-estar geral da pessoa, como para o mal-estar e doença no indivíduo. 

 

A família, como desígnio ético, é organismo com vista à participação cívica na sociedade, integra e forma, com 

outras organizações, comunidades mais vastas, sendo um exemplo dessas organizações, a FNA. Uma das 

formas de participação da família na sociedade é através do exercício do voluntariado, de um ou mais dos seus 

membros. 

O voluntariado consiste numa dádiva desinteressada e altruísta da pessoa em tempo e talento e uma dádiva 

da família que cede a presença de um ou mais dos seus membros, por forma à participação na comunidade 

onde os valores vividos permitem ampliar a ação da dádiva, a aprendizagem e a vivência da própria família de 

origem. 
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No entanto, todo o escuteiro não deve esquecer que está sujeito ao 3.º Princípio da Lei do Escuta: O Dever do 

Escuta Começa em Casa.  

Este Princípio deve ser compreendido e vivido de maneira que promova harmonia, paz e entendimento 

saudável entre a vivência de voluntariado do escuteiro e a vivência na e com a sua família. 

O Dever do Escuta Começa em Casa, ou seja, todo o escuta deve começar por exercer primeiramente os seus 

valores escutistas, a boa ação, o serviço e a atenção aos outros no seio da sua própria família. 

O Dever do Escuta Começa em Casa, começa, mas também não se esgota, não acaba dentro da sua família; da 

família parte para a sociedade, para a Igreja, para a sua Associação, para o mundo. 

O Dever do Escuta Começa em Casa, no caso particular do adulto no escutismo, significa lidar em simultâneo e 

equilibradamente com compromissos familiares, estes com caráter prioritário, e com os compromissos 

inerentes ao ato ético e cívico do voluntariado que presta.  

 

Quando um Fraterno dá algo de si, do seu tempo e saber, é toda a sua família que o dá, dispensando a sua 

presença, abdicando de um pouco do seu convívio em prol da comunidade. Um Fraterno não é um 

voluntário em termos pessoais, isto é, de uma forma individualista, é também uma “parte de si próprio” que 

a sua família partilha e envia à comunidade. 

 

É, assim, fundamental o uso do bom senso e do equilíbrio quando pomos em prática as nossas ações 

escutistas. 

Temos de ter bem presente que os compromissos familiares imperam sobre os compromissos escutistas e que 

a nossa situação e vivência familiares constituem, pelo exemplo, uma importante influência educativa para a 

sociedade. 

Nota Bibliográfica - CNE. Conciliação, Escutismo Família. 1.ª Edição. 2013 

José Maria Henriques 

Presidente da Mesa do Conselho 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 constam do 

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

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

 

6 janeiro – Reunião Direção 

19 janeiro – Tomada de Posse da Direção do Núcleo de Ermesinde 

20 janeiro – Em conformidade com o artigo 111º (Lutos Oficiais) a Direção Regional do Porto estabelece luto 

regional por 20 dias, pelo falecimento do associado Artur Fernando Glória Amorim Ferreira, cofundador do 

Núcleo de Cidade do Porto, antigo dirigente e chefe do agrupamento 1105 de Ramalde e dedicado associado. 

25 e 26 janeiro – INDABA INDUNA 2019 

2 fevereiro – Reunião com Representantes dos Núcleos, em Burgães. 

    Proposta para norma Interna nº2, ao conselho regional de março 

    Apresentação Relatório e Contas 2018 

    Inquérito Formação  

    Preparação Conselho Nacional 

    Censos ponto situação 

    XXIII Taça Itinerante 

    Voz aos Núcleos 

9 fevereiro – Raidescobrindo Zona Sul, organizado por Nogueira do Cravo, tendo participado os núcleos de 

Nogueira do Cravo, Romariz, Cidade do Porto e Rebordões. 

9 fevereiro – Eleição do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional 

    Resultados Porto: Inscritos com direito a voto: 229 

Descargas dos Cadernos eleitorais: 55 

     Votantes: 54 

     Votos Sim:52 

     Votos Não: 2  

22 fevereiro – Dia do Pensamento 

9 março – Conselho Regional na Casa Diocesana de Vilar 
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No Eterno Acampamento 
 

No passado dia 20 de janeiro, com 72 anos, faleceu vítima de doença prolongada, o ELEFANTE GIGANTE, de 

seu nome ARTUR AMORIM FERREIRA. 

Durante 40 anos foi, sucessivamente, Lobito, Explorador, Caminheiro e 

Dirigente no Agrupamento 1105 (Porto – Ramalde), tendo mesmo sido Chefe 

deste Agrupamento. 

Em 2007 por doença, abandonou o CNE, ingressando na FNA. 

Em Julho de 2008 foi eleito Presidente da Direção do Núcleo de Massarelos, 

cargo que manteve até à extinção deste, em finais de 2016. 

Elemento dedicado a várias Obras da Igreja, nas Paróquias de Ramalde e 

Massarelos, deixa-nos um exemplo de Amizade, Irmandade e Cristandade. 

    

             Deus o tenha no Eterno Acampamento.  

 

 

Raidescobrindo – Zona Sul 
 

No dia 9 de Fevereiro, em Nogueira do Cravo realizou-se 

o RAIDESCOBRINDO Zona Sul 2019. 

O convite para a idealizar, preparar e organizar a 

atividade foi feito ao Núcleo de São Cristovão (Nogueira 

do Cravo) que de imediato aceitaram.  

Estiveram presentes os núcleos de Nogueira do Cravo, 

Romariz, Rebordões e Cidade do Porto. 

A receção aos núcleos foi feita às 9 horas da manhã e foi 

feita a divisão em 2 patrulhas, Corvo e Touro. 

Contudo apostos, demos início à aventura em S. 

Cristóvão. 

Caminhando pelas ruas de Nogueira do Cravo e Pindelo, 

muitas foram as paragens à procura de pistas que nos 

permitissem conhecer melhor, não só, estas freguesias 

mas também o nosso fundador, Baden-Powell. 

Paramos para almoçar em casa do Daniel, onde vivenciamos um ótimo ambiente fraterno e partilha. 

Foi neste período, ainda antes de voltar à atividade, que, estando preparada a mesa de voto, procedemos às 

eleições para o Conselho Fiscal Nacional. 
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Realizado o período eleitoral, fizemo-nos à estrada para mais uma tarde de pistas e jogos que terminou na 

Sede de Núcleo. 

Estava na hora da tão esperada 

francesinha para terminar este 

belo dia. 

Como responsável 

regional da zona 

sul, agradeço ao 

núcleo de S. 

Cristóvão pelo 

empenho e 

dedicação para a realização desta 

atividade e a todos que nela participaram. 

Um BRAVO! 

Manuela Pereira 

DRP-ZS 

 

Conselho Regional 
09 de março de 2019 – Conselho Regional na Casa 

Diocesana de Vilar. 

Estiveram presentes trinta e nove conselheiros, 

representando os Núcleos de São Martinho do Bougado, 

Campanhã, Ermesinde, Grijó, Nogueira do Cravo, Oliveira 

do Douro, Rebordões, Romariz, Cidade do Porto, Burgães 

e Valbom.  

Dos oito pontos da Ordem de Trabalho, realçam-se os 

pontos 5 - Apresentação, discussão e aprovação da 

proposta Norma Interna número dois; e 6 - Apresentação, 

discussão e aprovação da proposta apresentada ao 

Conselho Nacional Representantes; pela discussão e 

debate que criaram. 

Entre muitos outros assuntos, foi reiterada a necessidade 

da Fraternidade encontrar meios para angariação de 

fundos para a Região e houve informação de que a 

Direção Regional vai criar um livro da história recente 

(última década) da Associação e da Região, versões em 

capa dura e capa mole, tendo por base as edições do 

Arauto, que farão parte, na íntegra, deste projeto. 
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Núcleo de Ermesinde 

 
6 de janeiro - Almoço de Reis do 7 Agrupamento do CNE de 
Ermesinde. 
Foi com imenso prazer que o nosso Núcleo esteve presente neste 
almoço de Reis promovido pelo nosso agrupamento. São 
momentos assim de partilha que fazem com que a fraternidade 
entre irmãos escuteiros esteja sempre viva e dê frutos. 
Outros momentos de confraternização acontecerão ao longo do 
ano, assim como uma grande atividade que vai reunir antigos 
escutas da “Famíla 7”. 

 
Todos os anos, em janeiro, o Núcleo de Ermesinde 
reúne-se em Fórum para avaliar as atividades do 
ano anterior e preparar o que se inicia. Este ano 
foi já o 8º ano consecutivo e é desejo de todos que 
assim se mantenha. 
É um dia inteiro de trabalho, partilha e 
responsabilidade em que todos, sem exceção, se 
comprometem ajudando a definir o rumo do 
Núcleo. 
A manhã foi preenchida com a visita solidária à “A 
Causa da Criança” em Vila Nova da Telha, Maia 
que é uma Associação de Apoio e Proteção à 
Infância e Juventude e à qual deixamos bens de 
primeira necessidade previamente acordados. 

Da parte da tarde, após o almoço, foi feita a avaliação das atividades e aprovadas as contas de 2018 e 
apresentado e aprovado o Plano da Atividades para 2019.  
Incluído também neste Fórum, esteve a realização do Ato Eleitoral para a nova Direção do Núcleo para o 
triénio 2019/2021, que depois de eleita tomou posse em cerimónia com a presença da representação da 
Direção Regional. 
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Núcleo de Ermesinde 

 
Embora fosse um desejo bem antigo, só em 2017 o Núcleo de 
Ermesinde participou no Criar Raízes pela primeira vez.  
Participou como Núcleo com laços estreitos de amizade com o 
Núcleo de Vila Real, mas também participou em representação do 
Porto, região que até então nunca tinha estado presente. 
Podemos dizer que Criamos (boas e fortes) Raízes pois desde 

então temos participado sempre e já lá vão três anos consecutivos.  

 
- Em março, dia 9, o Núcleo esteve representado e participou no Conselho Regional no Seminário de Vilar 
ajudando de forma responsável a decidir o futuro da nossa Região. 
 
- Peregrinação a Santiago de Compostela -17 de março 

Este ano, para além da habitual peregrinação 
ao Santuário de Fátima que o Núcleo organiza 
sempre em setembro e que já é referência na 
nossa paróquia de Ermesinde, decidimos 
organizar também uma peregrinação a 
Santiago de Compostela. 
É um destino sempre muito apetecível e 
apreciado por muitos amigos e familiares e 

por isso foi incluído no nosso programa de atividades para este ano. 
Saímos de Ermesinde com a ameaça de chuva, mas Santiago proporcionou-
nos um dia bonito de sol em terras da Galiza. Foi um dia muito bem passado, 
com muita alegria e fraternidade e com todo o tempo livre para que cada um 
individualmente ou em grupo pudesse usufruir de toda a beleza e envolvência 
da cidade, em particular da zona antiga onde se encontra a Catedral. 
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Núcleo de São Cristóvão (Nogueira do Cravo) 

 

O nosso Núcleo continua fortemente envolvido com o CNE local na sua 

angariação de fundos.  

Desta forma começamos o ano com várias atividades das quais destacamos o 

espetáculo “Rir ou talvez não” realizado no dia 12 de Janeiro no salão 

Paroquial da nossa freguesia. Houve animação pelas secções com variadas 

peças, proporcionando uma noite bem passada, onde não faltou animação e 

boa disposição. 

 

Em fevereiro o nosso Núcleo esteve presente, com a sua Direção, no Concelho 

de Representantes na sede de Núcleo de Burgães.  

 

E se na primeira edição tivemos um êxito 

tremendo, eis que chega a II edição do 

Festival da Francesinha no dia 9 de Fevereiro 

na nossa sede.  

Mais uma noite onde amigos, vizinhos, familiares jantaram connosco e onde, 

uma vez mais, a equipa de trabalho FNA/CNE trabalhou arduamente para 

poder servir o melhor possível.  

Sucesso alcançado por todos e onde tivemos a visita da Azeméis TV que nos 

permitiu levar a todo o concelho de Oliveira de Azeméis a nossa iniciativa. 

 

 
Fevereiro foi também 

dedicado à FNA, pois fomos 

desafiados a organizar o Raid 

Zona Sul de 2019. Neste 

sentido o Núcleo organizou-

se para poder proporcionar 

aos presentes um dia bem passado. Foi a 9 de Fevereiro, dia que se mostrou sempre muito cinzento, mas a 

nossa alegria e motivação assustou o São Pedro que se portou bem e permitiu um dia sem chuva. 

A atividade teve a presença dos seguintes Núcleos: Cidade do Porto, Romariz e Rebordões. 



Página | 11  

 

 
 

 

Núcleo de São Cristóvão (Nogueira do Cravo) 
 

Os elementos presentes foram distribuídos por duas patrulhas e de seguida saíram em raid por sentidos 
contrários, descobrindo a nossa freguesia e suas gentes através de jogos e enigmas. 
A todos o nosso muito obrigado pela visita e esperamos que tenham levado Nogueira do Cravo e Pindelo no 
coração. 

 

Dia 16 de Fevereiro foi dia do II Festival de Comédia. Desta feita 
elevamos a fasquia e fomos até à freguesia vizinha de Cesar e contamos 
com a presença em palco do violinista “La Mouche”, músico  local que se 
associou à nossa causa. Um agradecimento especial pela sua 
disponibilidade.  
Para além deste espetáculo, os nossos miúdos atuaram de forma 
brilhante  perante uma plateia de cerca de 400 pessoas que se 

divertiram e riram muito das nossas atuações e brincadeiras. 
Pudemos todos ainda assistir à atuação ao piano das irmãs Monteiro, que curiosamente uma delas é escuteira 
no nosso agrupamento. 

 
Fevereiro foi também 
altura de fazermos a 
nossa visita aos doentes 
da freguesia juntamente 
com o CNE.  
Foi no dia 17 que 
divididos em grupos, 
levamos um pouquinho 
de aconchego e alegria 
junto daqueles que 
atualmente passam por 
momentos menos bons. 
Tentamos e conseguimos. 
Saímos deste dia de 
coração cheio pelo dever 
cumprido. 
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Núcleo de São Cristóvão (Nogueira do Cravo) 
 

Fevereiro foi um mês longo no nosso 
Núcleo, mas ainda arranjamos tempo 
para uma atividade que não estava 
prevista. 
Após uma pequena conversa que houve 
no Conselho de Representantes, fomos 
desafiados a celebrar o dia de BP com 
uma atividade para os Núcleos da nossa 
região.  
Estiveram presentes os seguintes 
Núcleos: 
-Núcleo de Romariz 
-Núcleo Cidade do Porto  
-Núcleo de Rebordões 
-Núcleo Oliveira do Douro 
 
Aos presentes foi lançado o desafio de pensarem “O 
que representa BP para ti?”, e as conclusões de cada 
um foram colocadas junto do busto do nosso fundador 
que temos na sede. Um momento de reflexão de cada 
um que certamente fez lembrar o nosso sentido de 
serviço e disponibilidade para o nosso movimento. 
Seguiu-se o jantar onde todos podemos conviver e criar 
laços entre Núcleos de forma a podermos formar uma 
Região mais forte e unida. 
A noite terminou com a passagem que um 

documentário realizado pela BBC sobre a vida e obra 
de Baden Powell, que tocou a todos de uma maneira 
muito particular, porque permitiu descobrir 
particularidades da vida do nosso fundador que 
certamente nos eram desconhecidas. 
Um bem-haja a todos. 
 
Terminado o mês de Fevereiro, bem preenchido, eis 
que Março se inicia com o III festival da Francesinha no 
dia 9. Mais uma noite de grande trabalho que permitiu 
angariar mais algum dinheiro para a nossa causa. Uma 
vez mais, muito obrigado a todos aqueles que se deslocaram para saborear a nossa francesinha. 
 
E assim o nosso Núcleo vai estando presente em todo aquilo que nos é solicitado. Esperemos pelo próximo 
trimestre e ver o que nos reserva. 

 



Página | 13  

 

 
 

Núcleo de Santo Isidoro de Romariz 
 

No dia 20 de Janeiro, o Núcleo de  Romariz, participou na tradicional procissão das fogaceiras, em Santa Maria 
da Feira. 

Acontece todos os anos e é já tradição a nossa presença. 
 
No dia 9 de Fevereiro, participamos pelo terceiro ano no Raidescobrindo - 
Zona Sul, em Nogueira do Cravo. Foi uma 
atividade excelente e um  dia de aventura com 
muita amizade fraterna. O dia não podia acabar 
de outra forma que não 
fosse à mesa a saborear 

uma francesinha servida pelo Agrupamento 534,e pelo Núcleo de São Cristóvão. 
 
No dia 23 de Fevereiro, a convite do Centro Social  e 
Paroquial de Romariz, o nosso Núcleo participou  no desfile 
de Carnaval, escolhendo como disfarce o povo Índio. 

Romariz presente no dia 9 de Março, 
no Conselho Regional, em Vilar. 

"24 HORAS PARA O SENHOR"  
Adoração e meditação na paróquia de Romariz, das 4.00h às 6.00h. 

“EIS-ME AQUI! 
Recebo a vida das Tuas mãos. Continuamente recebo a vida das Tuas mãos.  
Esta é a minha verdade e a minha alegria.  
Continuamente os meus olhos se voltam para Ti e eu vivo do Teu olhar. Tu, meu Criador e minha Salvação.  
Ensina-me, no silêncio da Tua presença, a compreender o mistério da minha existência.  
É que eu existo através de Ti, diante de Ti e para Ti.” 
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Núcleo de Santo Adrião de Vizela  
Neste trimestre o Núcleo de Santo Adrião esteve bastante 
ativo, participando em várias atividades.  
Nos dias 19 e 20 de janeiro celebrou- se na comunidade a 
festa de São Sebastião e, juntamente com o CNE local, 
estivemos presentes e 
em serviço nas 
cerimónias religiosas e 
fanfarra. 
 
Em fevereiro tivemos a 
nossa reunião mensal, 
seguida de um pequeno 
convívio de núcleo. 
Ainda em fevereiro, 
dedicamo-nos em grande 
parte aos nossos doentes 
e idosos. Fizemos várias 
visitas domiciliárias aos 
mais incapacitados e 
ajudamos também o 
nosso grupo de Vicentinas com a festa do Idoso. 
Comemoramos o Dia de BP em conjunto com o nosso 
agrupamento do CNE que realizou, também nesse dia, 
as suas promessas. 

Já no mês de março 
fizemos mais uma 
reunião mensal, 
seguida de mais um 
momento de convívio 

e animação, momento sempre importante para a união de todos os associados. 
E nos dias 16 e 17 de março estivemos presentes e participamos no ACARÁDIO 
(atividade nacional) em Tortosendo na Covilhã. 
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Núcleo de S. Martinho de Bougado 
Exposição “BP Fundador do Escutismo” – 22 Fevereiro 

Para comemorar o dia de BP, ou Dia do Pensamento, o Núcleo 

de S. Martinho de Bougado – Trofa promoveu uma exposição 

fotográfica, tendo como com tema “BP Fundador do escutismo”. 

Esta exposição mostrava momentos da vida de Baden Powell, 

em especial a sua vida escutista, com alusão às visitas feitas a 

Portugal na qualidade de Chefe Mundial do Escutismo. 

Juntaram-se também na exposição algumas obras escritas pelo 

Chefe Fundador do Escutismo, em especial o livro “Escutismo 

para Rapazes”, em edição de capa rija, que não é usual ver entre 

os manuais escutistas que conhecemos. Estas obras literárias 

foram cedidas pelo Chefe Mário Dias e estiveram acompanhadas por um busto em Bronze, ajudando a dar 

maior expressão e visibilidade.   

Esta exposição esteve patente ao público no átrio de entrada principal da 

Igreja de S. Martinho de Bougado entre os dias 22 de fevereiro, data de 

aniversário de BP, e 24. 

Num horário alargado acompanhando as eucaristias, estavam presentes 

pelo menos dois elementos da FNA que recebiam os visitantes e faziam 

uma breve explicação do material exposto para que o conhecimento sobre 

BP e sua obra “Fundação do Escutismo” fosse mais facilmente entendida 

como um legado que marcou positivamente a humanidade, sendo ainda 

uma forma atual de formação de homens e mulheres, preparando-os para 

tornar o mundo um pouco melhor.  

Aqui fica um agradecimento especial ao Núcleo de Burgães que visitou 

esta exposição no dia 24 de fevereiro e de seguida se juntou aos 

elementos de S. Martinho de Bougado na eucaristia das 11h, em que o Agrupamento 94 do CNE – Trofa 

realizava promessas de novos elementos ou de passagem de secção. 

A todos deixamos votos de Boa Caça. 
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Núcleo de Fânzeres 
O Núcleo de Fânzeres esteve representado, 

no dia 2 de fevereiro em Burgães na Reunião 

da Direção Regional com Representantes dos 

Núcleos. 

Contribuímos assim, desta forma e com o 

nosso testemunho, para um melhor 

desempenho e proximidade da Direção 

Regional com os Núcleos. 

                 Foto de Escuteiros Adultos FNAPrt  

 

Ainda em fevereiro participamos no Conselho Regional que 

aconteceu na Casa Diocesana de Vilar. 

 

Também em fevereiro o nosso Núcleo trocou o conforto da sua 

sede pelo Passadiço de Gramido.  Podemos assim caminhar e 

divertir-nos com saúde e pelo gosto pela natureza à beira rio, ao 

longo do Douro, pelas margens do Porto. 

 

Mais uma vez voltamos a fazer Caminho e esta foi já a terceira etapa do Caminho 

Português pela Costa. 

Vivência extraordinária por um caminho mágico que nos deixa rendidos à paisagem 

e enriquece e fortalece a união e a solidariedade entre todos. 

 

 

 

 

 

 

 

Foi em espírito de festa e com muita alegria e que celebramos o 9 aniversário do nosso Núcleo de Fânzeres. 

Foi um momento de muita fraternidade no qual ficou demonstrada a união entre todos e de onde saiu 

redobrada a força deste Núcleo.  
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Em todos os Núcleos, todas as Regiões e a nível Nacional, há Direções eleitas por ciclos que 
trabalham e desenvolvem projetos em prol do bem e da felicidade de todos. Assim deveria e 
deverá ser! 

Nós, FNA, não somos uma associação qualquer! Somos uma associação que associa gente com princípios, com 
uma promessa renovada e com muita vontade de servir o próximo e ser útil! 
Somos uma associação em que, quem ocupa cargos diretivos deverá saber estar e agir como Escuteiro e todos 
os outros, também como Escuteiros, deverão saber reconhecer e acarinhar aqueles que os representam. 
A carta que se segue é um exemplo disto.  
É uma carta de quem em fim de mandato se dirige a todo o Núcleo após a Tomada de Posse da nova Direção. 

 
“Caros companheiros, irmãos escutas,  
 
A vida é feita de ciclos… e hoje inicia-se um novo na vida deste Núcleo. 
Com a eleição desta nova Direção (e assim aconteceu sempre) são celebrados compromissos de vontade, 
serviço e cooperação, primeiro dentro da própria Direção, entre os elementos que a compõem, e depois, de 
forma reciproca, entre a Direção e todos os outros associados do Núcleo.  
Quero dizer que a Direção deverá ser unida nos seus propósitos de continuar um trabalho que vem já desde a 
fundação do Núcleo e que valoriza a fraternidade entre todos e o serviço entre todos e a sociedade. Que 
deverá ser um motor de motivação interna para que todos sintam a vontade de continuar a acreditar que é 
possível sermos úteis na missão universal do escutismo de deixar o mundo um pouco melhor e de deixar rastos 
de felicidade que sejam exemplos a seguir às gerações vindouras.  
A Direção deverá ser a melhor representação deste Núcleo que ao longo dos anos criou uma imagem 
exemplar, quer a nível local, quer regional e até nacional. O nosso Núcleo é apontado como um Núcleo de 
referência e a Direção deve ter como um dos principais objetivos manter essa boa imagem, sabendo que dessa 
forma, todos ganhamos. Ganhamos individualmente, ganhamos enquanto Núcleo, ganha a Associação e 
ganham todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão a nós ligados, sejam outras associações, a 
paróquia, enfim, a comunidade que nos é mais próxima.  
 
Todos os associados têm, eles também, um papel e um dever importante neste novo ciclo e para com esta 
nova Direção. Assim, como sempre até hoje, todos devemos reconhecê-la como a nossa representante e 
aquela que nestes próximos três anos vai trabalhar, não para nós mas connosco.  
A Direção poderá ser o “leme” mas a “canoa” não tem motor… todos nós, cada um num todo, devemos 
“remar” numa ação de interajuda com o objetivo de alcançar a Felicidade. 
 
E é por isso este, o meu apelo:  
Que todos, conscientes das suas responsabilidades, saibamos não só olhar para nós próprios, mas também 
para os outros e saibamos, acima de tudo, merecer o lenço que trazemos e que nos foi imposto mediante uma 
renovação de promessa a Deus, à Pátria e ao Próximo.  
Nunca esqueçamos que o lenço identifica-nos na sociedade como escuteiros, tanto para o bem como para o 
mal… e que é uma boa imagem e um bom exemplo que temos, obrigatoriamente, de nos esforçar por deixar.  
Esforcemo-nos pois, para que as nossas Boas Ações e o saber estar em Casa, em Família, no Núcleo e na 
Sociedade, façam de cada um de nós, melhores pessoas, melhores cidadãos e como escuteiros, exemplos de 
serviço e exemplos a seguir.” 

Adriano Mota na Cerimónia de Encerramento do 8º Fórum – FNA Ermesinde – 19 de janeiro de 2019 
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TAÇA ITINERANTE – 2019 

Dias 25 e 26 de maio em BURGÃES 

Inscrições até ao dia 15 de maio 
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