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Homilia do Santo Padre - Basílica de S. Pedro, 27 de março de 2020 
 

(…) «Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» 

«Nesta tarde, Senhor, a tua Palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que Tu amas mais do que 

nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-

nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos, não 

despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta 

gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo 

doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te: «Acorda, Senhor!» 

 

«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» 

Senhor, lanças-nos um apelo, um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que Tu existes, como sobretudo vir a Ti 

e fiar-se de Ti. Nesta Quaresma, ressoa o teu apelo urgente: «Convertei-vos…». «Convertei-Vos a Mim de todo 

o vosso coração». Chamas-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo 

do teu juízo, mas do nosso juízo: o tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário 

daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a Ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver 

tantos companheiros de viagem exemplares, que, no medo, reagiram oferecendo a própria vida.» 

Editorial 
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Editorial 
 

 

«É a força operante do Espírito derramada e plasmada 

em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito, 

capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns 

(habitualmente esquecidas), que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes 

passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da 

nossa história: médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, 

curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos – mas muitos – outros 

que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro 

desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus: «Que todos 

sejam um só». Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não 

semear pânico, mas corresponsabilidade! Quantos pais, mães, avôs e avós, professores mostram às nossas 

crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, 

levantando o olhar e estimulando a oração! Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de 

todos! A oração e o serviço silencioso: são as nossas armas vencedoras.» (…) 

 

(…) «Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?»  

«O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos: 

precisamos do Senhor como os antigos navegadores, das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da 

nossa vida. Confiemos-Lhe os nossos medos, para que Ele os vença. Com Ele a bordo, experimentaremos – 

como os discípulos – que não há naufrágio. Porque esta é a força de Deus: fazer resultar em bem tudo o que 

nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas 

tempestades, porque, com Deus, a vida não morre 

jamais.» (…) 

 

(…) «Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?»  

«Queridos irmãos e irmãs, deste lugar que atesta a fé 

rochosa de Pedro, gostaria nesta tarde de vos confiar a 

todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, 

saúde do seu povo, estrela do mar em tempestade. Desta 

colunata que abraça Roma e o mundo desça sobre vós, 

como um abraço consolador, a bênção de Deus. Senhor, 

abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos 

corações! Pedes-nos para não ter medo; a nossa fé, 

porém, é fraca e sentimo-nos temerosos. Mas Tu, Senhor, 

não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a 

repetir-nos: «Não tenhais medo!». E nós, juntamente com 

Pedro, «confiamos-Te todas as nossas preocupações, 

porque Tu tens cuidado de nós.» 
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-03/papa-francisco-homilia-oracao-

bencao-urbe-et-orbi-27-marco.html 
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De Olhos Cravados na Cruz 

 

O império de COVID19 quebrou a arrogância de ameaças e guerras, mas 

perturbou também a tranquilidade do povo humilde, generoso e 

trabalhador. De repente, todos se ajoelham diante deste todo-poderoso 

que ataca sem barulho nem regras. Um silêncio ensurdecedor invadiu 

tudo, criando um profundo vazio. A própria Igreja, deixando tocar os 

sinos para consolo dos fiéis, limita-se a celebrações solitárias e a oração 

em clausura. 

Esta tempestade deixa a descoberto a nossa fragilidade e, na falta de 

forças, palavras e belas orações, vem-nos a pergunta: mas onde está 

Deus? O próprio Papa, sozinho, foi beijar o velho crucifixo e deu a 

Bênção com Jesus Pão-da-Vida, que nos disse: “Não tenhais medo, Eu 

estou convosco!” 

Nunca houve uma Quaresma assim! À procura de alento, estamos de 

olhos cravados na Cruz que Jesus venceu e nós ainda aguentamos. Poderemos então despertar para uma vida 

nova em que se reacenda a Esperança que vai crescendo quando somos próximos, hospitaleiros, solidários e 

fraternos: se deixamos que a força da Fé encha a nossa vida, ela nos fará viver como Jesus ensinou.  

A história, tradições, culturas e religiões são, no mundo, bem diversificadas… e as pessoas também: mas 

estamos no mesmo barco e agora sabemos que só de mãos dadas e agarrando bem os remos poderemos 

chegar a porto seguro. “Como Eu fiz, fazei vós também” – disse Jesus, convidando-nos a enchermos o barco 

com aqueles que precisam de nós. O Amor sem limites e para sempre nasceu do alto da Cruz: se for levada 

até ao fim, para todos haverá Páscoa.  

 

Fernando Milheiro, padre  
Assistente Regional-FNA Porto 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Reflexão 
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Atividades 

Região 

 

 

A Direção Regional, por vezes com a colaboração 

de Núcleos convidados, prepara, divulga e realiza as 

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

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

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

 

 

09 janeiro – Reunião Direção 

30 janeiro – Reunião com Organização do Workshop da Sub Região Sul da Europa no 

PORTO – PORTUGAL sobre o TEMA «Ambiente - Responsabilidade Social dos Escuteiros 

e Guias Adultos». 

05 fevereiro – Celebração dos 95 anos da Região do Porto do Corpo Nacional de 

Escutas 

17 fevereiro – Reunião Direção Regional 

22 fevereiro – Dia do Pensamento 

29 fevereiro – Tomada de Posse Direção Regional de Braga 

10 março – Visita a Romariz, ao local da Taça Itinerante 2020 

11 março – Reunião Direção 

Emissão de um aconselhamento a todas as direções de núcleo e associados para que 

suspendam todas as atividades até ao final do corrente mês. 

28 março – Reunião Direção (videoconferência) 

Suspensão de todas as atividades até 30 de junho. 

 

 



 

7 | P á g i n a  

 

Atividades 

 Região 
 

 

 

 

 

 

 

2020 – MARÇO – 09 

Ex.mas, Ex.mos Associados 

CANCELAMENTO DO CONSELHO REGIONAL 

Considerando que:   

• O momento em que se encontra o País, devido à EPIDEMIA do 

CORONAVIRUS (COVID-19);  

• Muitos dos associados, a marcar presença no CONSELHO REGIONAL, fazem 

parte de GRUPO de RISCO; 

com o OBJETIVO de PREVENIR possíveis situações de saúde,  

É CANCELADO O CONSELHO REGIONAL AGENDADO PARA O DIA 21 

DE MARÇO. 

Com uma forte canhota e 

com as nossas cordiais e fraternas saudações,  

José Maria Henriques 

 

Presidente da Mesa do Conselho 
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Escuteiros Adultos FNAPrt 

Publicado por Andre Maciel · 11 de março às 21:40 ·  

No seguimento da declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a 

Direção Regional do Porto, reuniu para avaliação, tendo decidido emitir um 

aconselhamento a todas as direções de núcleo e associados para que suspendam 

todas as atividades até ao final do corrente mês. 

Recomendamos a todos que sigam atentamente todas as instruções da Direção Geral 

de Saúde. 

A cidadania começa na responsabilidade individual e termina na liberdade coletiva. 

Assim que se justificar, a direção regressa à atualização da informação. 

Sempre Alerta para Servir 

 

 

 

 

Escuteiros Adultos FNAPrt 

Publicado por Andre Maciel · 28 de março às 20:11 ·  

No seguimento do comunicado anterior sobre a suspensão das atividades até ao final 

do corrente mês, a Direção Regional reuniu esta manhã, por videoconferência, tendo 

decidido pela suspensão de todas as atividades até 30 de junho que não se possam 

realizar por videoconferência. Esta suspensão é aplicada a todo o nível regional. 

Em relação ao Conselho Regional, a mesa é soberana, estando certos que manter-se-á 

informada sobre as prorrogações em vigor, atualmente até 30 de junho. 

Temos a esperança de conseguir ter todas as condições reunidas para realizar a Taça 

Itinerante em 19 e 20 de setembro, em conjunto com o Raidescobrindo, em Santo 

Izidoro de Romariz. 

Nunca se esqueçam de ser exemplo e combatam atitudes indignas, estando sempre 

alerta para o serviço, pois é nestes momentos que os pilares que sustentam os nossos 

valores mostram a sua força! 

A Direção Regional manterá os serviços diretivos a funcionar, pelos meios digitais 

habituais, ao dispor de toda a comunidade!  

#VamosTodosFicarBem #PorSiPorNos #FiqueEmCasa 

https://www.facebook.com/EscuteirosAdultos/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAAdM2ho9gqCCJ-M2BFfhWew89iXAW1ynij3xqqDAYnKbbjBv0lCOzs5eM7eddEgU82oPx5xy326Gsa&hc_ref=ARTCRSbMPg-MfM3-b3-j1_IKIaml8JHEZs3bbW0C3MPo50Ig4K0tIMq2M9-7DBL_pNw&__xts__%5B0%5D=68.ARCdurC9_pJfIKlla3JBb6zr2CJh8Hz9qHM-SC2uahppMJzdRyu2WXW_1RwjAC-YipubrNZVBActmPhpuiggr9Dcnhuo-Oc8xZERr9jD_fsdeJtr-ZYYfAC6NAPPDMTYeRzJSVPGJFEQ13fEABXdwSvaP38JeZ6MPHu08blR95RQaSZjgWGvkwvGWRfMgKOrcUUu0d-eN-Pz5RJtCRVTyjfyjew0G4NqPtz2J_LYfwXs7_bkdnwRK71Kq-yFVbPpm4wXbciGrsAKePV_g16lOVJtMbN1fNXCM-wQYm5nLKAiIct6Ed1VxunMRGeXdO0Z33gNrBJlYPAla34eYHQAcrNBYQ
https://www.facebook.com/EscuteirosAdultos/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAAdM2ho9gqCCJ-M2BFfhWew89iXAW1ynij3xqqDAYnKbbjBv0lCOzs5eM7eddEgU82oPx5xy326Gsa&hc_ref=ARTCRSbMPg-MfM3-b3-j1_IKIaml8JHEZs3bbW0C3MPo50Ig4K0tIMq2M9-7DBL_pNw&__xts__%5B0%5D=68.ARCdurC9_pJfIKlla3JBb6zr2CJh8Hz9qHM-SC2uahppMJzdRyu2WXW_1RwjAC-YipubrNZVBActmPhpuiggr9Dcnhuo-Oc8xZERr9jD_fsdeJtr-ZYYfAC6NAPPDMTYeRzJSVPGJFEQ13fEABXdwSvaP38JeZ6MPHu08blR95RQaSZjgWGvkwvGWRfMgKOrcUUu0d-eN-Pz5RJtCRVTyjfyjew0G4NqPtz2J_LYfwXs7_bkdnwRK71Kq-yFVbPpm4wXbciGrsAKePV_g16lOVJtMbN1fNXCM-wQYm5nLKAiIct6Ed1VxunMRGeXdO0Z33gNrBJlYPAla34eYHQAcrNBYQ
https://www.facebook.com/EscuteirosAdultos/photos/a.439243796186803/2592360704208424/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCdurC9_pJfIKlla3JBb6zr2CJh8Hz9qHM-SC2uahppMJzdRyu2WXW_1RwjAC-YipubrNZVBActmPhpuiggr9Dcnhuo-Oc8xZERr9jD_fsdeJtr-ZYYfAC6NAPPDMTYeRzJSVPGJFEQ13fEABXdwSvaP38JeZ6MPHu08blR95RQaSZjgWGvkwvGWRfMgKOrcUUu0d-eN-Pz5RJtCRVTyjfyjew0G4NqPtz2J_LYfwXs7_bkdnwRK71Kq-yFVbPpm4wXbciGrsAKePV_g16lOVJtMbN1fNXCM-wQYm5nLKAiIct6Ed1VxunMRGeXdO0Z33gNrBJlYPAla34eYHQAcrNBYQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/EscuteirosAdultos/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCdLxty2q_ab2voPN-lY2JGpUJBjXS80zOsFh_IrL3dxg8QWabwqB5ywC5cU-_W26v0eBVB_UOKMAxe&hc_ref=ARTw4ZYT72Whwc31CnEAuwH3RJIZTyyrKOchfeuCzWfhckAJvAQxsxsTGr4RRp11FWA&__xts__%5B0%5D=68.ARD9kE5TFRIgNTVA3OOYHm6uF4mScf1AX_-70g59WrbqB73Kn0jHTU7XwmE9n6-fM-s-nViHF9k0W6M0Eh24DdFbQHFf_ZqThq0aeFX8acJ-CwdbyWprC63Nt-LhezeJshUVuH2tdulBL7qTX9t8GcJAJghyAAfJIKidJO6UCQVll-P-Ebw1oMqULoLRzVjmSjoVdon08nNRl64uflFbdupKBjl7FycXzYUK-kvqwNCyS4goGRKhi0D7u92M188ZXhJO9fn-rUHLyEzLtkMXBb9KWAE8hDx_cCtfLUosQSZ9jMV8ybLki5dNpWZek8o0GkDJEMkyvpaL0ofpP6sVcXwgeA
https://www.facebook.com/EscuteirosAdultos/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCdLxty2q_ab2voPN-lY2JGpUJBjXS80zOsFh_IrL3dxg8QWabwqB5ywC5cU-_W26v0eBVB_UOKMAxe&hc_ref=ARTw4ZYT72Whwc31CnEAuwH3RJIZTyyrKOchfeuCzWfhckAJvAQxsxsTGr4RRp11FWA&__xts__%5B0%5D=68.ARD9kE5TFRIgNTVA3OOYHm6uF4mScf1AX_-70g59WrbqB73Kn0jHTU7XwmE9n6-fM-s-nViHF9k0W6M0Eh24DdFbQHFf_ZqThq0aeFX8acJ-CwdbyWprC63Nt-LhezeJshUVuH2tdulBL7qTX9t8GcJAJghyAAfJIKidJO6UCQVll-P-Ebw1oMqULoLRzVjmSjoVdon08nNRl64uflFbdupKBjl7FycXzYUK-kvqwNCyS4goGRKhi0D7u92M188ZXhJO9fn-rUHLyEzLtkMXBb9KWAE8hDx_cCtfLUosQSZ9jMV8ybLki5dNpWZek8o0GkDJEMkyvpaL0ofpP6sVcXwgeA
https://www.facebook.com/EscuteirosAdultos/photos/a.143340679110451/2628460680598426/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD9kE5TFRIgNTVA3OOYHm6uF4mScf1AX_-70g59WrbqB73Kn0jHTU7XwmE9n6-fM-s-nViHF9k0W6M0Eh24DdFbQHFf_ZqThq0aeFX8acJ-CwdbyWprC63Nt-LhezeJshUVuH2tdulBL7qTX9t8GcJAJghyAAfJIKidJO6UCQVll-P-Ebw1oMqULoLRzVjmSjoVdon08nNRl64uflFbdupKBjl7FycXzYUK-kvqwNCyS4goGRKhi0D7u92M188ZXhJO9fn-rUHLyEzLtkMXBb9KWAE8hDx_cCtfLUosQSZ9jMV8ybLki5dNpWZek8o0GkDJEMkyvpaL0ofpP6sVcXwgeA&__tn__=-R
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Notícias 
 

 

IX Criar Raízes – 1 e 2 de fevereiro 
“Voluntariado para Conservação da Natureza”  

 

                   Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
 

“No âmbito das ações de voluntariado do DRCNF-Norte/DCAP realizou-se no fim de semana de 1 e 2/02 no 

Parque Natural do Alvão, a IXª edição do campo “Criar Raízes”- Por um Mundo melhor”, uma iniciativa em 

parceria com a FNA (Fraternidade Nuno Álvares) a Associação Nacional de Escutismo Adulto, que contou com 

a colaboração de diversas instituições com especial destaque para o Município de Vila Real, a Assembleia de 

Compartes dos Baldios de Lamas de Olo e Dornelas, o Hospital Veterinário da Universidade de Trás – os-

Montes e Alto Douro e os Bombeiros da Cruz Branca. 

Os trabalhos direcionados na área da conservação da natureza, incidiram no reforço da galeria ripária do Rio 

Olo com plantação de cerca de 800 árvores (freixos, salgueiros, amieiros e bétulas) e em ações de replantação 

da Saibreira da Anta. Visando a sensibilização para a problemática da conservação da fauna, foi libertado um 

mocho galego proveniente do Centro de Recuperação de Animais Selvagens da UTAD. 

Estas iniciativas permitiram aos participantes (cerca de 40) um contacto mais direto com a Área Protegida e 

com a Aldeia de Lamas de Olo e suas gentes, terminando com uma visita organizada a Vila Real e o Centro 

Informação e Interpretação do Parque Natural do Alvão nesta cidade.” 

 
 

 
 

Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real 

 

“02 de fevereiro - Hoje tivemos um grupo no Museu de 
Arqueologia e Numismática de Vila Real, da Fraternidade 
Nuno Álvares, no âmbito do Criar Raízes 2020. A apresentação focou-se na louça preta de Bisalhães. Para 
que a apresentação tivesse sucesso, contámos com o oleiro Miguel José Fontes. 
Festejámos assim o S. Brás 2020, porque “quando uma porta se fecha, abre-se uma janela”, e as tradições 
são para manter vivas. 
Para o ano contamos já estar no nosso Museu da Vila Velha para celebrarmos este dia que nos é tão 
querido!” 

 
A REGIÃO DO PORTO esteve representada, este 
ano, por 3 Núcleos: Ermesinde, Cidade do Porto e 
Santo Adrião de Vizela. 
 
Na Cerimónia de Encerramento fez-se uma breve 
avaliação pelos Núcleos presentes e foi entregue a 
todos os diplomas de participação, assim como a 
Insígnia da Atividade aos estreantes. 

 

https://www.facebook.com/museudevilareal/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARDwtlL0JR0kxfwDuFxUWPZ_H24ZPLcL6_1T7jVUPCc7Hwl1o8Mz6Nitp7of0FTHMscVsqVQtnlGhJz-&hc_ref=ARSIrcm1sYuK21Eus7QpmHBS3xwMZHhklzpwHmPpS2vfjLGCipI5nn-KFLWzW_06jX4&__xts__%5B0%5D=68.ARCgRM7x8mAuMPtp-ykK4FcMbKMm7ek4gsR2wc1wwbEr3hibCO8QCP-3tVqapaK-kh1N3C9HxvSO66q2n2KGsEihZ0KsJeAgkNWJOcCwM1qs1a90B_VrGdqjktT0dtTZahzd9z9aMOy0aEfhhEOBG9IfnOg5K-wQrIJ7ISmPZWbLOGILSfT-njpHJ8OU0pEba1mlbRE0ss9i4ZHvmD8G-v8akIHd3gyqCDLi1dR_UnKaKqRg4J3hb_kngi3nzzLjVCT3xTQWDRl5gWk3UtKR5j8Dg1X0qqhLzl8LpvLPGK-2HmveynbMOL8a13o9Q5lcXNrLNTN-UqCJf4reot-FGYZurQ
https://www.facebook.com/museudevilareal/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARDwtlL0JR0kxfwDuFxUWPZ_H24ZPLcL6_1T7jVUPCc7Hwl1o8Mz6Nitp7of0FTHMscVsqVQtnlGhJz-&hc_ref=ARSIrcm1sYuK21Eus7QpmHBS3xwMZHhklzpwHmPpS2vfjLGCipI5nn-KFLWzW_06jX4&__xts__%5B0%5D=68.ARCgRM7x8mAuMPtp-ykK4FcMbKMm7ek4gsR2wc1wwbEr3hibCO8QCP-3tVqapaK-kh1N3C9HxvSO66q2n2KGsEihZ0KsJeAgkNWJOcCwM1qs1a90B_VrGdqjktT0dtTZahzd9z9aMOy0aEfhhEOBG9IfnOg5K-wQrIJ7ISmPZWbLOGILSfT-njpHJ8OU0pEba1mlbRE0ss9i4ZHvmD8G-v8akIHd3gyqCDLi1dR_UnKaKqRg4J3hb_kngi3nzzLjVCT3xTQWDRl5gWk3UtKR5j8Dg1X0qqhLzl8LpvLPGK-2HmveynbMOL8a13o9Q5lcXNrLNTN-UqCJf4reot-FGYZurQ
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Notícias 
 

 

 

Dia do Pensamento – 22 de fevereiro de 2020 

O Dia de BP – Dia do Pensamento, foi celebrado em Nogueira do Cravo (Núcleo de S. Cristovão) com a 

realização de uma atividade regional. 
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Opinião 
 

 

 

 

Altruísmo - Vivemos um momento de transformação 

social e económica, onde necessitamos de combater o egoísmo, o apego 

excessivo aos próprios interesses, nos comportamentos de pessoas que 

não têm em consideração os interesses dos outros, sobrepondo-se 

muitas vezes na presunção e na tendência para a exclusão dos restantes, 

numa tentativa de tornarem-se a única referencia sobre tudo. 

Enquanto católicos não ficamos indiferentes à mensagem do 

cardeal António Marto, “É com muita dor e tristeza de alma e coração, 

mas também com grande sentido de responsabilidade, que comunico que 

o Santuário de Fátima irá celebrar a Grande Peregrinação Internacional 

Aniversária de maio sem peregrinos fisicamente presentes, sem a 

presença física de peregrinos, como tem sido habitual”. 

Precisamos de acreditar que os seres humanos não são 

apenas mais uma parte do universo material, mas completados numa 

vertente espiritual do Ser Homem. Encontramos uma base transcendente 

para nossa reivindicação da liberdade humana e a nossa sugestão de que 

os direitos inalienáveis vêm de alguém maior do que nós. Ninguém fez mais para recordar o mundo da 

verdade da dignidade humana, bem como do facto de que a paz e justiça começam em cada um de nós, que 

aquele homem especial que veio a Portugal há uns anos, anos depois de ter sofrido um terrível atentado. Veio 

cá, a Fátima, o local do nosso grande santuário, movido pela sua especial devoção a Maria, para pedir pelo 

perdão e pela compaixão entre os homens, para rezar pela paz e o reconhecimento da dignidade humana 

através do mundo. Reside no exemplo dele, do nosso Papa Francisco, e nas orações de pessoas simples em 

todo o mundo, mais poder do que em todos os grandes exércitos e estadistas do mundo. Isto é algo que 

podemos ensinar ao mundo, pois a grandeza da comunidade reside em cada um, no testemunho de uma fé 

que justifica todas as reivindicações de dignidade e liberdade dos homens. Aqui se encontra a realização final 

do sentido da vida e do propósito da história e aqui se encontra a fundação para uma ideia revolucionária – a 

ideia de que os homens têm o direito de determinar o seu próprio destino.  

Não podemos sair da pandemia tal como entrámos. Por muito que nos custe assumir, e contra 

mim falo, não damos muitas vezes importância ao que mais importa na vida. Quase todos conhecemos já 

pessoas atingidas pela pandemia e não sabemos o que nos poderá acontecer. Assim como devemos tomar 

todos os cuidados exteriores para não sermos focos de infeção, precisamos de cuidar do nosso interior, dos 

nossos sentimentos mais fundos. 

Estamos na Semana Santa. Que saibamos todos viver o essencial, experimentando a alegria 

profunda que brota do amor. 

 

André Maciel Sousa 

Presidente da Direção Regional da F.N.A. do Porto 
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“Como humanos, gostamos de pensar que estamos no comando de nosso próprio espaço 

no Universo. Volta e meia, alguma entidade microscópica faz-nos lembrar que não estamos”. 

Neil de Grasse Tyson, astrofísico americano. 

 

Começa a ser tempo do Homem reconhecer a humildade 

diante da maravilhosa dinâmica evolutiva do nosso planeta e do 

Universo, com as suas maravilhas e também com as suas catástrofes. 

A Covid-19 está aí, muito se tem tratado sobre a matéria e, 

certamente, muito mais se irá versar. O vírus e a doença por ele 

provocada é uma realidade e devemos estar unidos em torno dos 

cuidados e das precauções para evitar a sua propagação e combatê-lo. É 

um vírus extremamente inteligente e agressivo na forma como se 

transmite e como pode originar doença grave. 

Presentemente, muitos profissionais estão a trabalhar, 

incansavelmente, para conhecer melhor este vírus, para produzir 

medicamentos (vacina, etc.) que o vençam, para tratar os doentes, para 

manter a segurança da população, para assegurar a existência de bens 

essenciais nos mercados e o seu transporte, para decretar leis de 

emergência e para proporcionar literacia e a melhor informação. 

Com o avanço das tecnologias de comunicação, a informação circula com extrema velocidade. Mas 

cuidado! Nem toda é verdadeira. Alguma dessa (des)informação, aquela a que chamamos de fake news, é a 

que pode originar sentimentos e emoções de que não precisamos neste momento: medo, desespero, 

agressividade, egoísmo, histeria, corrida desnecessária aos serviços de saúde. É nosso papel, como cidadãos, 

não deixar que as falsas notícias nos influenciem. Para isso devemos procurar fontes idóneas (ex: a DGS). É 

importante agirmos com ética e bom senso, para que a sociedade se possa unir em torno da verdade. Se 

divulgamos algum assunto aos nossos amigos e familiares, que seja de fontes de confiança. 

É, também, eticamente muito importante apelarmos à nossa responsabilidade individual no 

seguimento estrito das normas de contenção aprovadas por organismos credíveis, nomeadamente no que diz 

respeito às deslocações, à quarentena e ao cumprimento do isolamento se for necessário. 

Evidentemente, para evitar o desgaste do confinamento domiciliário, é muito importante haver 

momentos de leitura, jogos, televisão, algum exercício físico em zona próxima da residência, sem 

concentração de pessoas e privação de convívio com vizinhos e amigos. É uma boa altura para se fazer o que 

não se conseguia fazer no tempo normal do corre-corre.  

Não podemos desmobilizar, nem desmoralizar, mesmo sabendo que não é uma situação que se 

vai resolver nos meses mais próximos. Assim, para evitar a rápida propagação do vírus e minimizar os seus 

efeitos na pessoa e na sociedade, é importante cumprir as medidas recomendadas pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), como: 
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   - Lavar bem e frequentemente as mãos (sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após 

contacto direto com pessoas doentes; deve lavá-las durante 20 segundos com água e sabão ou com solução à 

base de álcool a 70%; 

- Distanciamento social (evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória); 

- Medidas de etiqueta respiratória (tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com 

um lenço de papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deitar sempre o lenço de papel no lixo); 

- Evitar tocar na cara com as mãos; 

- Evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que tenha tocado. 

- Neste momento não se recomenda que as crianças estejam com os avós por serem 

considerados um grupo vulnerável; apesar de as crianças serem menos afetadas por esta doença e de terem 

sintomas mais ligeiros, podem transmitir o vírus a outros; é preferível que crianças e avós vão falando através 

de redes sociais, chats e por telemóvel durante esta fase de transmissão da doença. 

Os grupos de Risco para COVID 19 que se incluem: 

- Pessoas idosas; 

- Pessoas com doenças crónicas – doença cardíaca, pulmonar, diabetes, neoplasias ou 

hipertensão arterial, entre outras; 

- Pessoas com compromisso do sistema imunitário (a fazer tratamentos de quimioterapia, 

tratamentos para doenças auto-imunes (artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla ou algumas doenças 

inflamatórias do intestino), infeção VIH/sida ou doentes transplantados. 

Estão aconselhadas medidas de isolamento social preconizadas pela Direção-Geral da Saúde: 

- Manter-se em casa; só deve sair de casa se for estritamente necessário; 

evitar o contacto próximo com pessoas; 

- Proteger-se por ser uma pessoa com maior risco de infeção; deve manter sempre a 

terapêutica que cumpre regularmente. 

O uso de máscara para proteção individual (pessoas que não apresentam sintomas) não está indicado, exceto: 

suspeitos de infeção por COVID-19 ou pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por COVID-19. 

Como não existe, ainda, vacina contra o SARS-CoV-2, o tratamento da infeção é dirigido aos sinais e sintomas 

que a pessoa apresenta. 

Se ficar doente permaneça em casa e ligue para a SNS24 (808 24 24 24): febre (temperatura ≥ 38.0ºC, tosse, 

dificuldade respiratória (ex: falta de ar) ou agravamento de problemas de saúde que tenha. 

Queremos voltar à sociedade em pleno.  

 

 

 

José Maria Henriques 
Presidente da Mesa do Conselho da Região do Porto 
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Fui desafiado para escrever sobre o momento que passamos em jeito de meditação.  

Não é fácil escrever neste momento em que a depressão assume maior 

dimensão que a inspiração. Será que a humanidade em algum dia sonhou 

viver dias assim? 

Passamos por catástrofes naturais, crises globais, até guerras mundiais, 

em todos esses momentos o perigo estava identificado, podíamos tentar 

uma fuga no sentido contrário, nem sempre fácil, mas … e agora o que 

temos?  

Um vírus que a ciência tenta estudar com a pressa que se impões, mas 

que se propaga como nunca, é o sinal da globalização, tão fácil viajar 

entre continentes, mas este vírus é ainda mais rápido e secreto, quando 

damos por ele, já se instalou e espalhou pelo espaço que julgava-mos 

nosso, assume como seu o que julgávamos seguro, não lhe conseguimos 

fugir, dizem que seria fácil, mantendo um distanciamento social, evitando 

os abraços ou os sinais modernos de educação, generalizados 

cumprimentos de mão, é possível que isso seja um fator de maior 

dificuldade para a sua progressão, mas o desenrolar dos acontecimentos, 

leva-nos a pensar mais uma vez que “isso só acontece aos outros”, 

baixando a guarda em pequenos momentos que se tornam fatais, 

exemplo dado por lideres mundiais, de países ditos civilizados e desenvolvidos, que rapidamente foram 

colhidos pela realidade, tiveram de admitir, que esta batalha não se faz com armas, mas com civismo, com 

recolhimento, com redobrados cuidados e muitos sacrifícios, pois ainda estamos a começar esta jornada, não 

devemos perder a esperança, que um dia venceremos, então voltaremos a celebrar a vida. 

Descobri por causa deste maldito vírus, chamado COVID 19, que afinal tenho varandas em casa, onde é 

agradável apanhar sol, ver o movimento de carros, pessoas lá fora, dou por mim a pensar, mas afinal “não 

estamos em estado de emergência?”, em que as saídas de casa deveriam ser limitadas ao restritamente 

indispensável. Hoje é sábado, o movimento deveria ser menor que outro qualquer dia da semana, mas não foi 

essa a sensação que tive, casais de jovens passeando em direção não sei onde, casais de mais idosos viajando 

com a naturalidade de outros tempos, outros obrigados a sair de casa, possivelmente para ir fazer as compras 

necessárias, ou em direção a casa de um familiar para prestar uma ajuda circunstancial, alguns vinham 

providos das agora tão vistas mascaras, como se isso só por si, fosse um escudo protetor.   

Continuo atento … na esperança de que os cientistas façam o seu melhor, acreditando que a humanidade 

sabe cuidar de si, recomento mais uma vez, “Por mim, por ti por todos fica em casa”, esta será para já a 

melhor forma de ajudar a combater esta batalha silenciosa. 

 

Jorge Carvalho 
Núcleo de S. Martinho de Bougado - Trofa 
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PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID 19 

Importa distinguir o que é uma Epidemia e uma Pandemia, ambos os casos são provocados pelo contágio da 

população por vírus, no caso da Epidemia afeta uma zona, um país ou um continente, a Pandemia afeta a 

população de vários países e continentes. 

Da informação que consegui colher na internet a primeira epidemia conhecida foi a Peste do Egito, por volta 

do ano 430 a. c., mais tarde a Peste Antonina entre os anos de 165 e 180, mas a mais conhecida epidemia foi a 

Peste Negra que iniciou por volta do ano 1300 e chegou à Europa mediterrânica por volta do 1348, segundo a 

informação na Wikipédia, matou cerca de vinte milhões de europeus em seis anos. 

A primeira pandemia reconhecida teve o seu início na Ásia por volta do ano 1580, em seis meses espalhando-

se por vários continentes, como África, Europa e América do Norte. 

A Cólera gerou também várias pandemias, concretamente 8 sendo a primeira por volta dos anos 1816 a 1826 

e a última registada entre 1961 e 1966 

Também a Gripe é geradora de várias pandemias desde o ano 1580, com a Gripe Asiática a surgir por volta de 

1830 a 1892, seguindo-se a Gripe Espanhola, entre 1918 e 1919, esta gripe embora chamada de Gripe 

Espanhola, teve inicio nos Estados Unidos, mais tarde surge a Gripe Asiática entre 1957 e 1958, Gripe de Hong 

Kong 1968 e por fim a Gripe Suína que não atingiu o estado de pandemia, porque foi rapidamente contida. 

Durante as Cruzadas surgiu o Tifo, teve a sua primeira aparição na Europa volta de 1489 em Espanha, 

reaparecendo mais tarde em 1542 nos Balcãs, provocando muitas mortes durante a Segunda Guerra Mundial 

em campos de concentração nazis. 

Todas estas epidemias ou pandemias, foram causa de morte para milhões de infetados pelo mundo. 

Esta introdução dos relatos da história, mostra-nos que a ciência foi evoluindo, preparando-se ao longo dos 

anos para enfrentar os vírus, mas a realidade contraria esta conclusão.  

A humanidade domina o mundo, viaja pelo espaço e explora a natureza, ignorando sinais de alterações 

climáticos, mas acaba derrotada pela mais ínfima partícula de um vírus desconhecido, que faz parar o mundo. 

Será este vírus um desastre para a humanidade, ou um alerta para o que nos espera o futuro, se não 

aprendermos a cuidar de nós e do planeta que temos como único para viver. 

Este Vírus da COVID 19 fez parar a ecomimia no mundo, suspendeu atividades nunca antes interrompidas, 

nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, tais como as celebrações religiosas em especial da Igreja 

Católica, obrigando os católicos a celebrarem a Páscoa de uma forma diferente, suspendeu as viagens pelo 

mundo, quando o Turismo era generalizado, tornando o mundo numa aldeia global, parando até o futebol.   

Perante um problema tão sério, refletido sobre o presente, meditando na preparação do futuro, é tempo de 

aprendermos a cuidar de nós, dos que de nós dependem, do mundo que nos rodeia, sermos mais moderados 

na ambição, mais objetivos na ação, o futura a curto espaço temporal vai exigir de nós muito mais, temos de 

conseguir dar a resposta que se espera de Escuteiros Adultos, vamos viver esta Páscoa com alegria, com 

esperança e com contenção, ficando em casa, com a esperança de que: TUDO VAI FICAR BEM! 

Jorge Carvalho 
Núcleo de S. Martinho de Bougado - Trofa 
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A crise pandémica provocada pelo novo Coronavírus, 

veio mostrar que a sociedade tal como está, não suporta 

adequadamente o nível de consequências daí decorrentes. Ora será 

preciso repensar e reajustar a sociedade de forma a torná-la capaz de 

reagir e agir perante uma ameaça humanitária. 

 

Se muitas alterações decorrerão da reflexão e análise de grupos 

especializados em determinadas áreas e sectores, a mudança é e será da 

responsabilidade de cada um. Dar valor ao que temos, às coisas simples 

que dispomos à nossa volta, aos outros e ao seu bem-estar. Este é o 

grande desafio que se coloca à sociedade actual. O bem-estar de cada 

um, depende de todos e de cada um. A responsabilidade individual e 

colectiva das sociedades modernas. 

 

Durante estes dias muito difíceis de confinamento, de alteração 

comportamental, assistimos a muitos e muitos casos de desrespeitos 

pelas directivas emanadas da Direcção Geral de Saúde. Os comportamentos rebeldes e contrários ao pedido 

colocaram e colocam em risco, não apenas a própria vida, mas também a vida dos outros. Os profissionais de 

saúde alteraram toda a sua vida ao deixarem para trás a sua família, os seus amigos, a sua intimidade, o seu 

espaço pessoal e privado, para se dedicarem totalmente ao combate pela salvação das pessoas infectadas. 

Estamos todos muito gratos. Aplaudimos, elogiamos e até sofremos com eles pela dor e tristeza da sua 

impotência para salvar tudo e todos. 

 

No entanto, logo nos esquecemos disso e não seguimos à risca o que nos pedem para que não tenhamos nós 

também de ser tratados por eles, numa cama de um hospital já completamente lotado. Será que alguém tem 

o direito de pôr em risco a vida dos outros, apenas porque não compreende ou não gosta ou não quer 

compreender o que dizem as autoridades para o efeito? 

 

Ajudar, é proteger os outros. Para proteger os outros, tem de se proteger a si próprio. Os outros dependem 

de cada um de nós. “Ser solidário é assegurar que ninguém irá sofrer porque eu me descudei, porque fiquei 

infectado e sem saber infectei muitos outros. 

 

A suspensão de todas as actividades para 2020 aprovadas em Conselho de Núcleo, é a forma mais clara e 

objectiva de colaborar com as autoridades na defesa e protecção da saúde pública.  Esta suspensão é por 

tempo indeterminada, pois o regresso não tem data marcada e obedecerá à agenda da autoridade de saúde. 

Suspender o calendário de actividades, não significa por de lado os meus deveres de escuteiro adulto. 
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A FNA, tendo em conta a idade de muitos dos seus associados, é um grupo de risco. Como 

tal, a prevenção comportamental é ainda mais exigente e requer de cada um o verdadeiro espírito escutista. 

Alerta para Servir, é o nosso lema. 

 

Servimos, protegendo os outros, respeitando todas as recomendações e ainda devemos sensibilizar todos 

aqueles que não compreendem muito bem, que sejam capazes de pelo menos aceitar esta nova realidade.  

Sejam eles nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, conhecidos ou simplesmente alguém que não 

compreende e ou não respeita o sofrimento de todos quantos sofrem por consequência quer do 

confinamento, quer do isolamento quer pela perda de familiares e amigos. Este é o nosso papel neste 

combate. A FNA deve estimular e sensibilizar todos a quem puder chegar, para o respeito pela cidadania num 

combate individual de consequências colectivas. 

 

Seguir todas as instruções da Direcção Geral de Saúde, ainda que nos pareça errado, ainda que num dia sejam 

para a esquerda e no dia seguinte sejam para a direita. 

 

Toda a comunidade científica está estudando formas e estratégias de combate. O que parece bom num dia, 

porque até deu algum resultado, já no dia seguinte não serve e é necessária outra forma, outra estratégia. 

É um combate no escuro, o que dificulta imenso todas as acções a desenvolver sejam de caracter de estudo 

sejam de combate. 

 

O vírus não escolhe direcção nem cor nem raça nem distingue ricos ou pobres. O vírus escolhe o ser humano e 

destrói-o em muito pouco tempo. 

 

É também necessário pensar o futuro. Pensar em como a FNA pode vir a desenvolver actividades presenciais 

no futuro. 

 

Este momento de “paragem” deve servir para uma reflexão profunda sobre o futuro e como nos devemos 

orientar para ele. 

 

Votos que toda a família escutista seja capaz de dar o exemplo de cidadania e solidariedade nestes tempos 

verdadeiramente inesperados e excepcionais. 

(Nota: este texto não obedece ao novo acordo ortográfico por manifesta discordância do autor.) 

 

 

Francisco Pinheiro  
Núcleo de Rebordões 
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Juntos somos mais fortes! Tem fé! Sê responsável! Protege-te, para nos protegeres! 

Neste tempo difícil que nos confina ao espaço da nossa casa, tenhamos a certeza de que não estamos 

sozinhos. Firmemos nossos pensamentos "NAQUELE" que nos ensinou a 

amar e a dividir. A fraternidade entre os homens é, cada vez mais, 

necessária para que possamos entender que todos somos irmãos! 

Juntos, em pensamento, esta é hora de darmos as mãos e seguirmos 

juntos nesta travessia que é difícil, mas que vai passar! Que a esperança 

e a fé se fortaleçam em todos nós e que a colaboração responsável seja 

um dos fatores que nos une e proteja! 

"Vamos todos ficar bem!" 

Manuela Pereira 
Secretária Regional FNA Porto 

 

38 músicos, maioritariamente Feirenses, aceitaram o desafio do Zé Tó 

(angariação de fundos para combate ao Covid-19) e abraçaram a causa 

com esta importante mensagem. Contando já com o abraço da editora 

Vidisco e passando nas televisões e rádios portuguesas, vale a pena ver e 

ouvir: https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=ljssggSrq-8 

 

Cuida De Ti 

 

Casa fechada e o medo vem                                                             

Revolta e saudade de um eu refém...                                             

Tristeza impera, só vos quero bem 

Família longe e amigos além... 

 

Lá fora a sorte é do audaz 

Lutas de espera de um povo veroz  

Que tem em si a humildade então 

De aguardar uma solução... 

  

Talvez difícil, mas és capaz  

Levanta o timbre e não a sós 

Grita mais alto, grita comigo 

Gritemos juntos, soltemos a voz! 

 

 

Cuida de ti, pra cuidares de nós 

Cuida de ti pra cuidares de nós 

Cuida de ti, pra cuidares de nós   

E amanhã ficará tudo bem 

 

E os que saem para apoiar 

Os que nos amam sem nos abraçar 

Na esperança de ajudar 

Cuidando da vida como expressão 

Deixando família sem descansar 

 

Acredita 

Só da força que da união desperta 

Poderemos vir um dia a triunfar 

Somos focos que iluminam essas trevas 

Com esperança pra fazer o sol raiar 

 

Cuida De Ti 

Marcelo Alves – colaborador do Núcleo de Romariz  

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=ljssggSrq-8
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Dar valor ao que realmente é valioso! 

Em plena crise desencadeada por esta pandemia que se vive de forma 

global, ainda sem certezas de como e quando dela vamos sair e o que 

restará dos nossos velhos hábitos, rotinas e manias, ouço lamentos de 

que “Eramos tão felizes e não sabíamos…” e apetece-me, tão só, 

acrescentar: “Eramos tão felizes e, estupidamente, não sabíamos…”! 

E de facto eramos! E de facto sabíamos! O problema é que, 

estupidamente, não dávamos valor ao que realmente era e é valioso: a 

Saúde, a Família, os Afetos, a Partilha, a relação com Deus e o Próximo. 

Estes valores, que são os pilares da Felicidade, estes que, nós Escuteiros, 

temos como base da nossa essência, que tanto queremos conservar 

vivendo-os e que, por vezes, por arrasto de uma Sociedade que nos 

consome, somos tentados a deixá-los para segundo plano.  

Somos, por vezes, tentados e levados a assumir como prioritária a 

correria e a ganância de tentar chegar cada vez mais alto, cada vez mais 

longe, sem nos percebermos que gastamos nessa corrida, os melhores 

anos da nossa vida, e pior, sempre disfarçados de gente feliz. 

Foi precisa esta “chapada” da Mãe Natureza, que é Deus, para agora todos nos apercebermos que afinal já 

eramos ricos sem ter muito dinheiro, que já eramos importantes sem ter de menosprezar os outros, que já 

tínhamos o suficiente…, que já o eramos! 

Foi precisa esta “chamada” para termos atenção, de que nada valemos sem saúde e que tudo e todos à nossa 

volta importam…, têm valor. Há os que nos proporcionam o conforto e bem-estar, o transporte, o alimento, a 

segurança, o acesso à informação, a limpeza, a sanidade, e outros tantos, e há os que nos ensinam, nos 

cuidam, nos servem, nos curam, nos salvam, nos abraçam, nos querem muito, gostam de nós e nos amam! 

Temos tudo para ser FELIZES! Sejamos! 

Somos UM(A) parte de um TODO e só valemos assim, com valor…, valorizando!  

 

 

Dizem, também, por aí que “Vai Ficar Tudo Bem” e acredito que sim!  

Mas que esta lição, horrível, trágica e fatal para muitos e tão severa para todos, sirva mesmo de lição e que 

cada um de nós individualmente, com os direitos e deveres de cidadania e como ESCUTEIROS de 

responsabilidade acrescida, não façamos apenas o suficiente PARA QUE TUDO FIQUE BEM, mas que juntos 

consigamos COM QUE TUDO FIQUE MELHOR! 

 

José Adriano Mota 
Núcleo de Ermesinde 
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       Núcleo de Romariz 
 

No dia 15 de fevereiro, o Núcleo participou, como é 

hábito, no Carnaval de Romariz, organizado pelo 

Centro Social. Escolhemos como tema, a profissão de 

trolhas / pintores já a pensar e em preparação mental 

para todo o trabalho que temos pela frente com os 

trabalhos na nossa nova seda. 

Foi com muita alegria e boa disposição que os 

associados se divertiram pelas ruas de Romariz.  

 

No dia 22 de fevereiro, o Núcleo esteve presente na 

reunião de Representantes e Dia do Pensamento em 

Nogueira do Cravo. Dia bastante enriquecedor de 

partilha e camaradagem! 

Um agradecimento ao Núcleo de São Cristóvão pelo 

seu trabalho e empenho em nos receber, termino 

com a mensagem de BP "O CAMINHO PARA SE 

CONSEGUIR A FELICIDADE É FAZENDO AS OUTRAS 

PESSOAS FELIZES." 

 

“Confinados ao tempo que nos é imposto, pela 

pandemia que estamos a viver, o Núcleo de Santo 

Isidoro de Romariz suspendeu todas as suas 

atividades de abril, maio e junho. 

Quero acreditar que no final vamos sair mais fortes e 

mais unidos, nesta comunhão fraterna da FNA.  

Neste momento é preciso confiança, serenidade, 

obediência e muita Fé.” 

"SOMOS UM, EU E TU, SOMOS UM!" 

Uma canhota fraterna do Núcleo Santo Isidoro. 

Licínio Castro – presidente da Direção 
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Núcleos 
 

          

 

Núcleo de Oliveira do Douro  
 

Porque estamos com as atividades suspensas desde março, inclusive, aqui ficam as realizadas no início do ano. 

 

25/26 de janeiro – 
Acolhimento, na nossa sede, 
ao agrupamento de escuteiros 
de Nogueira do Cravo em 
conjunto com a FNA, para a 
realização do seu 
acampamento de inverno. 
 
 

 
 
 
22 de fevereiro – Participamos no Dia do 
Pensamento em Nogueira do Cravo, comemorando 
também o aniversário do nosso fundador. 
 
 
 
23 de fevereiro – Fizemos uma caminhada até à Aldeia mágica de Drave, base nacional da IVª secção do CNE.  
Objetivo: regresso ao passado. 
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      Núcleo de Valbom 

 

Tal como nos anos anteriores, a nossa festa de família escutista 

aconteceu durante a Ceia de Reis no dia 4 de janeiro. Este ano com a 

presença do nosso pároco, e Assistente Espiritual, padre Marcos, a 

completar ainda mais o nosso momento especial de partilha.  

Como é também habitual, foi no pré-aquecimento da ceia em que nos 

juntamos para preparar o Plano de Atividades deste ano de 2020. Muita 

vontade de participar nas atividades da nossa Associação, mas também 

um gostinho especial no arranque de projetos do nosso Núcleo, 

dominaram um plano que de momento vai ter de aguardar por 

melhores tempos… 

O momento atual é de recolha e contenção para o bem de todos. 

Estejamos de olhos e coração abertos ao que se passa ao nosso redor. 

Estejamos disponíveis para servir. Um pequeno gesto da nossa parte pode fazer uma grande diferença na vida 

de outra pessoa. 

 

No passado de 16 de fevereiro o Núcleo de Valbom participou, mais uma vez, no dia Mundial do Doente. 

Esta atividade pretende, em estreita colaboração com a paróquia e com o grupo de caridade, no qual o nosso 

núcleo tem um membro permanente, trazer até à igreja aqueles com mais dificuldades de deslocação, 

dificuldades motoras e outras limitações que de uma forma normal não teriam a possibilidade de se deslocar 

para a igreja paroquial e desta forma assistir à missa dominical. 

Com a generosa colaboração do Corpo de Bombeiros Voluntários com as suas viaturas e com as carrinhas 

adaptadas dos diversos organismos da freguesia, conseguimos trazer para a igreja cerca de 60 doentes. Alguns 

destes doentes, devido ao seu estado de saúde, não teriam outra possibilidade de assistir à eucaristia. 

A ação da FNA de Valbom nesta iniciativa, que se tem repetido desde há 3 anos, é de auxiliar na deslocação 

dos doentes, preparar um pequeno lanchinho de boas vindas que ocorre antes da missa, assegurar que todos 

eles estão minimamente confortáveis para assistir à celebração e posteriormente apoiar e ajudar a que todos 

eles regressem aos seus domicílios. Tal como disse o nosso pároco durante a Homilia: 

“É preciso que o doente tenha, da sua família e da sua 

comunidade, uma resposta de amor que o dignifique na 

doença. Que não caiamos, enquanto família e enquanto 

comunidade, na falta de humanidade, na 

desresponsabilização diante do outro, na falta de espírito de 

missão e retribuição de amor. Isto sim, seria uma doença 

desfiguradora da humanidade – seria destruirmo-nos 

cedendo ao animalesco do individualismo e comodismo.” 
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     Núcleo de Ermesinde 

 

11/01 – À distância de uma semana para a 

realização do nosso habitual FÓRUM de 

arranque do ano, reuniu-se a FAMÍLIA do 

Núcleo de Ermesinde. 

Associados, familiares e alguns (bons) amigos 

conviveram fraternalmente na "Chitaka do 

Fininho". 

 

18/01 – Realizou-se o nosso Fórum, principal atividade de 

arranque do ano, no qual é avaliado o ano anterior e 

planeado o que se inicia. 

A manhã foi preenchida com a visita às oficinas da C.P. em 

Contumil, na qual foi nosso guia o nosso companheiro e 

associado do Núcleo, Carlos Correia. 

Foi um dia extraordinariamente bem passado, proveitoso e 

repleto de excelentes momentos. 
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Núcleos 
 

 

 

Núcleo de Ermesinde 

 

01 e 02/02 – Criar Raízes 2020 – IXª Edição.  

Presença já habitual nesta atividade nacional de voluntariado para 

conservação da natureza no Parque Natural do Alvão. Organizada 

pela FNA-Núcleo Cidade Vila Real, em parceria com o ICNF – 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, este ano 

teve o seu Quartel General montado na Casa dos Baldios em 

Lamas de Olo.  

Foram plantadas cerca de 800 árvores (freixos, salgueiros, 

amieiros e bétulas) junto às margens do Rio Olo e foram 

realizadas ações de controle de infestantes (giestas) com recurso 

ao abate e queima. De salientar o momento espetacular da 

libertação de um mocho galego proveniente do Centro de 

Recuperação de Animais Selva  gens da UTAD – Universidade de 

Trás os Montes e Alto Douro.  

A atividade terminou no centro da cidade de Vila Real, em dia de 

festa de S. Brás, com a visita ao Museu de Arqueologia e 

Numismática e com a Cerimónia de Encerramento onde foi feita 

uma breve avaliação pelos Núcleos participantes e entregue os 

diplomas de participação. Na hora da despedida, todos abraçados 

e com alguma emoção, cantamos a Canção do Adeus, que não foi 

de “Adeus”, mas sim de “Até Breve”, pois ficou bem expressa a 

vontade de todos voltar em 2021!  

O Núcleo de Ermesinde, que até à edição anterior era o único núcleo representante da Região do Porto, este 

ano conseguiu “desencaminhar” outros dois núcleos, Santo Adrião de Vizela e Cidade do Porto, aumentando 

assim o contingente de representação da nossa Região. 

 

01/03 – O nosso Núcleo esteve presente na cerimónia 

eucarística presidida pelo nosso Bispo D. Manuel Linda, numa 

visita à nossa paróquia. 

O Núcleo de Ermesinde deseja a todos uma Santa Páscoa.  
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Informação 

 
 
 
 
 

Máscaras. Usar ou não usar? Quantos tipos há e qual escolher? 
(09 abril de 2020 * Rodrigo Machado, Dina Soares) 

A Organização Mundial de Saúde não aconselha as pessoas sem sintomas de 
Covid-19 a usarem máscaras. A Direção-Geral de Saúde adota a mesma regra, 
enquanto o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças recomenda o 
uso generalizado de máscaras como mais uma medida para travar a progressão do 
contágio. O uso de máscaras divide os países, os especialistas e as populações. 
 
Há tantos tipos de máscaras, qual devo escolher? 
Usar ou não usar não é a única questão que se coloca quando se entra na mais recente polémica das 
máscaras. Com os especialistas e as diferentes autoridades de saúde dos diversos países divididos sobre a 
obrigatoriedade ou mesmo a vantagem de pôr a população inteira de máscara, os cidadãos vão lendo, 
ouvindo, vendo e tentando tomar a melhor decisão, não só sobre o uso da máscara, mas sobre que tipo de 
máscara usar. 
As máscaras que normalmente se vendem nas farmácias – e que desde o início da pandemia se tornaram 
objetos raros e valiosos – são as chamadas máscaras cirúrgicas. São feitas de polipropileno, de espessura 
dupla ou tripla, com uma ou mais dobras e prendem-se normalmente com elásticos. 
São usadas nos hospitais, por médicos, enfermeiros e outro pessoal hospitalar e servem, primeiro que tudo, 
para que quem as usa não contamine os outros. Claro que também serve como barreira física que impede que 
as partículas expelidas por terceiros cheguem à boca ou ao nariz de quem usa a máscara. 
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E se andarem vírus no ar? 
Os principais argumentos a favor do seu uso passam, por exemplo, pela proteção contra quem está infetado e 
não sabe, seja porque não tem sintomas seja porque ainda tem sintomas tão leves que não levantam 
suspeita. Além disso, os cientistas também ainda não conseguiram esclarecer totalmente a forma como o 
vírus se espalha através das gotículas que ficam no ar, se ficam ou não e se podem ser aspiradas por alguém 
que vá a passar. 
São pouco eficazes no caso de gotículas muito pequenas e por isso, no atual contexto, devem ser usadas em 
situações de baixo risco, como por exemplo quando se vai às compras. O seu uso não dispensa, no entanto, 
todas as outras medidas de prevenção: manter a distância de pelo menos um metro entre cada pessoa; lavar 
regularmente as mãos com água e sabão, ou desinfetá-las com uma solução alcoólica. 
Para que o usos da máscara seja eficaz, há que respeitar certas regras de etiqueta. Lavar muito bem as mãos 
antes e depois de colocar e retirar a máscara; ajustá-la de forma a que não fiquem espaços entre o rosto e a 
máscara; nunca tocar a parte da frente da máscara e retirá-la se se sujar, ficar húmida ou depois de um 
máximo de quatro horas de uso. Depois, é deitar fora num caixote com tampa porque todas as máscaras, sem 
exceção, são descartáveis e só podem ser usadas uma única vez. 
 
Máscaras profissionais para os profissionais 
Ainda mais raras nos tempos que correm e destinadas exclusivamente aos hospitais são as máscaras FFP2 e 
FFP3. Estas designações, usadas na Europa e que, nos Estados Unidos correspondem às máscaras N95, 
designam máscaras com um grau de eficácia entre os 98% e os 99,7%, que são usadas por médicos e 
enfermeiros em situações muito particulares. 
A sua enorme capacidade de filtrar e reter partículas, evitando que quem as usa aspire gotículas portadoras 
de vírus ou bactérias, recomenda o seu uso quando se está em contacto direto com pessoas que sofrem de 
doenças infetocontagiosas, como a tuberculose, o ébola, ou a covid-19. 
Já nos habituámos a vê-las nas televisões, sobretudo nos rostos de médicos.  

 
Sem máscaras nas farmácias, há que pôr mãos à obra 
A corrida às máscaras em Portugal começou muito antes de se 
registar o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus. Logo 
em janeiro, a procura foi perto de quatro vezes superior à que se 
registara um ano antes. Quando surgiu o primeiro caso, já as 
farmácias tinham vendido as máscaras todas. Restavam algumas 
FFP2, a 12 euros cada, e que também desapareceram. Quanto 
mais raras, mais caras, com denúncias de vendas a preços 
multiplicados por 20 e por 30. 
Quem procura online também não tem muita sorte e as garantias de qualidade também não existem e por 
isso o comprador corre o risco de estar a comprar uma máscara que tapa a cara, mas não protege. 
A escassez, o preço e os apelos para que as máscaras fiquem com quem precisa mais delas, os profissionais de 
saúde e das instituições sociais, está a levar à manufatura caseira de máscaras, com tecidos, lenços ou velhas 
camisolas de algodão. Os modelos estão online e não faltam vídeos com instruções para os mais inexperientes 
no campo do corte e costura.  
 

https://rr.sapo.pt/2020/04/09/pais/mascaras-usar-ou-nao-usar-quantos-
tipos-ha-e-qual-escolher/noticia/188603/ 

https://rr.sapo.pt/2020/04/09/pais/mascaras-usar-ou-nao-usar-quantos-tipos-ha-e-qual-escolher/noticia/188603/
https://rr.sapo.pt/2020/04/09/pais/mascaras-usar-ou-nao-usar-quantos-tipos-ha-e-qual-escolher/noticia/188603/
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