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NATAL 2020 

“Por muito que tenhamos perdido ao longo deste ano, 

mantenhamos o NATAL como sinal de esperança!” 

JAM 
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Caros Fraternos 
 

O ano de 2020 ficará fortemente gravado na memória de todos nós. 

Individualmente todos tivemos momentos melhores e outros menos bons. 

Todos tivemos as nossas alegrias e as nossas tristezas. 

Lutámos pela nossa saúde e pela dos nossos familiares. 

Coletivamente, fomos atacados por uma pandemia sem precedentes nas 

nossas gerações. Foi mais um desafio à nossa capacidade psíquica, à nossa 

forma de viver e de conviver. 

O beijo, o aperto de mão e o abraço desapareceram das nossas vidas.  

A pandemia passou a ser notícia diária. 

O distanciamento passou a ser obrigatório. 

O confinamento foi a realidade de muitos. 

O medo esteve sempre presente. 

O ano de 2020 ficará fortemente gravado na memória de todos nós. 

Foi um ano em que todos lutámos muito. 

Foi um ano em que vencemos. 

Tudo o que cada um de nós conseguiu individualmente, em família e no trabalho, se deveu à forma como, 

individualmente ou em equipa, fomos fortes, focados e competentes. 

Sempre acreditámos no futuro. 

 

2021, olá. Sê bem-vindo. 

 

Editorial 

André Maciel 

Presidente da DR Porto 
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À imagem de S. José 

 

O tempo do Natal é marcado por Jesus, mas também 

por Maria e José.  

 

E, na pobreza dos tempos que correm, parece oportuno 

não esquecer a relevância da “missão” paterna. Deus 

deu um pai a Jesus e ele não teve vida fácil. 

 

O Papa Francisco dedicou este ano a S. José exaltando 

que era homem justo e presença constante, corajosa e 

discreta, bem como terna e acolhedora, sabendo educar 

no trabalho humilde. Foi nesse ambiente que o “Filho de 

José” cresceu e nele Jesus aprendeu a sabedoria da vida.  

Faz bem olhar para a figura de um pai presente, atento, 

trabalhador, capaz de tudo fazer pelo bem familiar. Foi 

dura a vida, mas foi nela que Jesus “ganhou” têmpera 

para aguentar os problemas que advieram. A força de 

Deus assentou em boa base humana. 

 

A nossa sociedade está a revelar grave carência paterna, 

por motivos de trabalho, hábitos e formas de ocupar o tempo no divertimento, desporto, política e vida social. 

Em tantos casos, os filhos estão entregues a “viúvas” de vivos e depressa reproduzem modelos que não são 

de verdadeira família… mas foi ali que cresceram. Muitos não conseguem resistir 

em ambientes adversos pois falta-lhes energia para poderem vencer no trabalho, 

nos afetos, nos compromissos familiares e sociais. Marcados pela fragilidade não 

podem ser pedra firme para seguro crescimento dos que com eles iniciam as suas 

vidas.  

 

José mostrou confiar em Deus e saber exercitar a autonomia do Filho, deixando-o 

com os amigos na peregrinação em que se perdeu. Ele é padroeiro da Igreja e 

modelo de pai e de educador: uma referência segura para educadores do nosso 

tempo. 

 

 

Fernando Milheiro, padre  

Assistente Regional-FNA Porto 

Reflexão 
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2020 
 

Realmente este ano de 2020, foi um ano atípico… e doentio!  

Limitativo, para não dizer proibitivo, em matéria de relações pessoais físicas, acho que começa a ser 

deprimente esta ausência de encontro…. É já dolorosa esta falta de estar, de fazer, de criar, de ver, falar, 

abraçar e sorrir…  JUNTOS! 

Não basta saber que estamos todos bem, ou dizer que tudo vai ficar bem, é urgente o sentimento da 

presença, a luz do olhar direto, o som das palavras ao vivo e o calor do toque! 

Nós temos a necessidade de SENTIR! 

 

Nós somos escuteiros!  

Nós não aprendemos a caminhar e a correr sentados…   

Nós não fomos habituamos a viver dentro de caixinhas, onde tudo acontece na 

ponta dos dedos pressionando teclas ou deslizando sobre ecrãs. 

 

Nós não sabemos viver sem ouvir o grito “Alerta”, sem o peso da mochila aos ombros, sem o corte da catana 

ou do machado, sem as amarrações e nós no sisal, sem o conforto de uma noite mal dormida em campo, sem 

uma roda de amigos à mesa e sem o cheiro da chouriça assada!  

 

Nós não sabemos viver sem o hino cantado, em sentido, na formatura do hastear da alvorada, sem a mão 

dada ao rezar o Pai Nosso, sem o abraço da Paz nas celebrações e sem a emoção na hora do Adeus! 

 

Nós somos escuteiros! 

Nós precisamos de Razões para desatar Nós da Boa Ação! 

 

Deus concedeu-nos este dom!  

O dom da busca constante da Felicidade, do prazer da Partilha, do Amor e 

Respeito pela Natureza, do Auxílio ao Próximo e da Alegria.  

Deus sabe, porque sabe que somos Escuteiros, que este dom faz muito mais 

sentido em Bando, Patrulha, Equipa, Grupo, Núcleo, Região e Família.  

Deus sabe e cabe em Nós! 

 

Nós somos Escuteiros! 

Voltaremos a ouvir o Grito e a Desatar Nós…! 

Assim queira Deus, connosco!  

J. Adriano Mota  

Editor/Redator de “O Arauto” 

Destaque 
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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. 

 

 

A Região do Porto na Missão de Voluntariado de Fátima 
 

Em resposta ao convite feito pelo Santuário de Fátima à FNA, para prestar serviço de voluntariado no 

acolhimento aos peregrinos, ajudando os que, nas suas manifestações de fé, em visita ou no cumprimento das 

suas promessas, se deslocavam ao Santuário de Fátima, nesta fase de pandemia COVID-19, cujos cuidados 

têm de ser redobrados. A Direção Nacional designou o Departamento Nacional de Prevenção e Saúde, para 

coordenar esta atividade. 

 

Sendo esta uma atividade nacional, a realizar ao longo de nove fins de semana, entre início de setembro e fins 

de outubro, o desafio foi lançado pelo DNPS às regiões, para a escolha dos fins de semana a participar e 

mobilização dos elementos, ao que a região do Porto assumiu prontamente participar em dois fins de semana, 

mas solicitada a cooperar conseguiu reunir elementos para uma terciar participação, marcando presença nos 

fins de semana 19 e 20 de setembro, 17 e 18 de outubro juntamente com a Região de Lisboa, e novamente 

em 31 de outubro e 1 de novembro, tendo alguns elementos (quatro) estado presentes em mais que um fim 

de semana. 
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Estiveram representados nesta missão os 

núcleos de Ermesinde, Fânzeres, Nogueira do 

Cravo, S. Adrião de Vizela, S. Izidoro de 

Romariz e S. Martinho de Bougado - Trofa, 

num total de 27 presenças ao longo de três 

fins de semana. 

Nesta missão, os elementos da FNA em 

estreita colaboração com os serviços 

permanentes do Departamento de Vigilantes 

do Santuário de Fátima, integraram-se de 

forma acolhedora no movimento de 

peregrinos que chegavam ao Santuário de 

Fátima, dando o seu apoio e orientação nas 

deslocações pelo Santuário, criando 

corredores de circulação, evitando cruzamentos, limitando acessos, distribuindo ordenadamente os 

peregrinos nos espaços de oração, para evitar ajuntamentos, fazendo sempre a recomendação para uso da 

máscara e desinfeção de mãos, obrigação sempre compreendida e aceite, ajudando a que todos se sentissem 

seguros e protegidos, prevenindo o contágio.  

Além da missão, estar próximo de “Nossa Senhora nossa Mãe” permitiu que cada participante se sentisse 

também peregrino, com a participação nos momentos de celebração, em especial no rosário de sábado à 

noite, com elementos da FNA a fazerem a leitura de alguns mistérios, e transportando o andor de Nossa 

Senhora nas procissões de velas.  

Esta missão permitiu o trabalho de cooperação entre núcleos, aumentando os laços de amizade, da maior 

importância perante as dificuldades deste ano 2020, em que a maioria das atividades tiveram de ser 

suspensas, deixando nos participantes o sentido de dever cumprido, regressando a suas casas de coração 

cheio e alma reconfortada. 

A todos quantos nos proporcionaram e receberam para esta missão, em especial aos responsáveis pela 

Comissão para o Voluntariado e pelo Departamento de Vigilantes do Santuário de Fátima, que nos deram 

todo o apoio, bem como a todos com quem trabalhamos diretamente durante as missões, queremos 

agradecer a simpatia e atenção, deixando laços de amizade que ficarão marcados em cada um de nós. 

Todos os participantes, deram nota do seu bom estado de saúde após o regresso a casa e nos 14 dias 

seguintes, o que é de alguma forma relevante dos cuidados implementados, mostrando a resiliência com que 

os elementos da FNA encararam os riscos presentes, merecendo o reconhecimento e agradecimento do 

Reitor do Santuário de Fátima e da Direção Nacional. 

Jorge Carvalho  
Departamento Nacional de Prevenção e Saúde 
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Núcleo de Valbom 

 

A FNA de Valbom colabora com a sua paróquia no Dia Mundial do Pobre 

 

No passado dia 15 novembro e novamente com o mote da celebração do dia Mundial do Pobre, o Núcleo de 

Valbom da FNA colaborou uma vez mais para que esta data não seja a celebração da pobreza, mas sim um dia 

em que essa condição possa ser minorada com uma 

simbólica ação. 

Este ano, devido às condições sanitárias a que a pandemia 

nos limitou, não foi feito o habitual jantar solidário, mas 

sim a distribuição de cabazes com bens de primeira 

necessidade para serem distribuídos a famílias 

previamente sinalizadas pelas voluntárias da Conferência 

Vicentina. Estes bens foram recolhidos durante três fins-de-

semana nos centros de culto da paróquia. 

Assim, nesta ação foram apoiadas 54 famílias num total de 

150 pessoas, entre adultos e crianças. Distribuímos cerca 

de 1.5 TON de alimentos, centenas de embalagens de 

produtos de limpeza, incluindo fraldas de adulto e criança. 

O anonimato das famílias é garantido, pois quem faz a 

distribuição tem apenas um número e morada para a 

localização. Nada mais é partilhado com os voluntários que 

dão apoio à distribuição, semelhante ao que sempre 

fazemos. 

Esta iniciativa teve o apoio do Agrupamento 96 do CNE, 

bem como do grupo de caridade da paróquia, onde o nosso 

núcleo tem um lugar permanente. 

                                                                            

Projeto Valbom Formação 2021 

 

Uma das novidades que o “novo normal” trouxe, foi sem dúvida a grande expansão das reuniões à distância 

para muitos daqueles que habitualmente se reuniam presencialmente.  

A FNA de Valbom não é exceção e já se rendeu às reuniões via Plataforma Zoom como meio para continuar 

em contacto. Com o intuito de tornar estas reuniões mais ricas no conteúdo e partilha, o núcleo de Valbom 

respondeu positivamente ao seu presidente e parte do quadro nacional de formadores da FNA, José Fernando 

Alves, quando este lançou aos seus elementos o desafio da formação on-line “por e para” os próprios 

elementos do núcleo.   
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                                                                          Núcleo de Valbom 

 

Este projeto que se traduz em ter 

momentos de formação de 

aproximadamente 15 minutos em cada 

reunião começará em janeiro 2021 no 

formato à distância, mas o objetivo é que 

se mantenha nas reuniões presenciais 

logo que as mesmas sejam possíveis. 

Os temas de formação serão variados e 

adaptados às melhores competências de 

cada um, tanto no campo escutista, 

como da sua experiência pessoal e/ou 

profissional.  

No arranque do ano e do projeto, tendo em conta as especificidades inerentes ao ensino à distância, vamos 

começar com o tema: Plataformas digitais, o que são e como funcionam.  

Um dos objetivos desta primeira formação é ajudar os outros elementos do núcleo a entender como funciona 

a plataforma Zoom para depois poderem também preparar e partilhar as suas apresentações/formações. 

Acreditamos que vai ser um desafio arrojado, mas que trará, com certeza, muita animação às nossas reuniões 

e permitirá adquirir/recuperar conhecimentos variados.  

Na próxima edição do Arauto, já vos contaremos como está a correr a aventura do conhecimento. 

                                                                                                                                                         Joana Ramos 

                                                         Núcleo de Romariz (Santo Isidoro) 

Nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, o Núcleo de Santo Isidoro de 

Romariz esteve em Fátima, na Missão da FNA no Acolhimento aos 

Peregrinos no Santuário de Fátima! Além do acolhimento aos peregrinos, 

participaram na recitação do terço e também na procissão, pegando no 

andor da Nossa Senhora! Viveram-se momentos de alegria e fé! 

Manuela Pereira 

“Ao longo deste ano atípico, mudamos a forma de nos relacionarmos, 

renunciamos a coisas muito nossas, passamos por momentos tristes e 

difíceis... mas não podemos perder a ALEGRIA do NATAL e a ESPERANÇA 

de viver um ano de 2021 melhor! 

O Núcleo de Santo Isidoro de Romariz deseja a todos os associados um 

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 2021!” 

Canhota amiga  

                                                          Licínio Castro  
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          Núcleo de S. Martinho de Bougado  

 

Presépio 

 

O Núcleo de S. Martinho de Bougado – Trofa, cumpriu mais uma vez a 

tradição, com a montagem do presépio na igreja paroquial, missão de 

serviço paroquial para a comunidade, sendo esta uma tarefa assumida há 

vários anos. O mistério do nascimento de Jesus, representado no 

presépio, tenta contar a história da época, em que o movimento dos seus 

pais, Maria e José, se realizou para que a profecia se cumprisse.  

“José e Maria faziam a viagem, para comparecer a um censo pouco tempo 

antes decretado por César Augusto, para cumprir esse decreto, as pessoas 

tinham de viajar para a sua cidade de origem. Como muitas outras 

pessoas, o relato diz: “José, naturalmente, saiu da Galileia, da cidade de 

Nazaré, e foi até á Judeia, à cidade de Davi, que se chama Belém, por ser 

membro da casa e família de Davi. 

Não foi por coincidência que César emitiu esse decreto naquela época. 

Uma profecia escrita séculos antes previa que o Messias nasceria em Belém. Havia uma cidade chamada 

Belém que ficava a poucos quilômetros de Nazaré. No entanto, a profecia especificava que era em “Belém 

Efrata” que o Messias nasceria. Para chegar àquele pequeno povoado a partir de Nazaré, os viajantes 

percorriam mais de uma centena de quilômetros de estradas montanhosas, passando por Samaria. Foi nessa 

Belém que José teve de ir para se registar, pois, essa cidade, era o lar ancestral da família do Rei Davi — a 

família a que José e sua esposa pertenciam.” (*internet) 

Esta viagem e a sequência de acontecimentos é representada no presépio montado pela FNA, levando a que 

exista uma dinâmica permanente, com o movimento dos pastores e seus rebanhos pelas montanhas, também 

outras pessoas nas suas tarefas rurais ou de artesanato, cenário que ladeia os caminhos da família na sua 

viagem até Belém, mas chegado o dia para o nascimento de Jesus, a cabana aquecida pelos animais seria 

recurso possível, então entra no presépio na noite de 24 de dezembro a imagem do menino, segue-se a 

romagem de pastores e outros populares, para a sua adoração, terminando no dia 6 de janeiro, com a viagem 

dos Reis Magos, estes as últimas figuras a chegar à cabana com as suas oferendas.  

Este ano com a situação que vivemos com a pandemia, levou a que esta tarefa fosse rodeada de medidas de 

contenção, assumida por equipas reduzidas e coordenadas para que estivessem presentes um número 

reduzido de elementos por equipa, nunca mais de três, mas que cada um pudesse dar o seu contributo, desde 

a procura do musgo, as montagens de estrutura e composição de cenários, até à movimentação das imagens 

ao longo dos dias, foi mais uma missão conseguida, em que o espírito de fraternidade certamente contribuiu 

para que este seja um Feliz Natal, mais unidos na fé e na esperança.                           

                                                                                                                                                    Jorge Carvalho 
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                                                            Núcleo de Rebordões 

 

Nota de final de ano 2020 

 

Não! Ainda não acabou! 

A batalha contra a Covid-19 ainda não acabou e como tal não podemos baixar a guarda. 

Gostaria de dizer que tudo não passou de um sonho. Um sonho muito estranho onde tudo aconteceu ou 

parecia que qualquer coisa de diferente e proibido estava a acontecer! Não se percebeu nada. Não, não se 

percebe nada! 

Uma bela manhã, já num dia primaveril, estávamos então 

nos princípios de março de 2020 e a televisão, a rádio, o 

facebook, o twiter e as demais redes de informação 

anunciavam o confinamento obrigatório como única forma 

de luta contra a Covid-19. 

Não se fazia ideia alguma do que aí vinha. A privação do 

contacto com os outros, o distanciamento físico de tudo e de 

todos, o uso da máscara, da viseira, das luvas… a vida tal 

como a conhecíamos acabava de ser alterada. A economia entrou de férias sem vencimento por tempo 

indeterminado, os problemas das empresas dispararam, o desemprego galopou, a solidão cresceu e a 

depressão conquistou o que sobrou. 

“Parabéns a todos os portugueses porque se souberam comportar e por isso é agora possível desconfinar… “, 

era assim que os mais altos responsáveis pela Nação falavam nos meios de comunicação social. Estávamos no 

princípio do verão e os números pareciam encorajadores embora pela capital, Lisboa, tudo continuava difícil. 

A escola não podia ser senão presencial, afirmavam os governantes e especialistas da área.  

O regresso às aulas aconteceu e com ele os números começaram a aumentar, aumentar, aumentar e em 

novembro atingíamos números assustadores. 

A culpa foi do regresso à escola? 

Não, não foi!  

Ir à escola é uma coisa muito boa e que as nossas crianças e jovens precisam para preparar o futuro e fazer 

com que possa ser um pouco melhor. 

Então o que aconteceu? 

Aconteceu que não estávamos preparados para a Covid; não 

estávamos e não estamos. O Estado não aguenta a pressão da 

economia, o Serviço Nacional de Saúde não aguanta a pressão das 

urgências dos hospitais. 

Bom, já temos uma luz ao fundo do túnel! A vacina!  

A vacina é o meio que poderá ajudar a alcançar a imunidade de grupo trazendo de volta a economia, o 

emprego o alívio dos hospitais e consequentemente o regresso à “normalidade”. 
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          Núcleo de Rebordões 

 

E nós, FNA, o que poderíamos ter feito? 

Nós fizemos o que nos pareceu ser possível! Ajudar na organização de distanciamento das pessoas para a 

Eucaristia. O resto foi cumprir as indicações do Serviço Nacional de Saúde e dar o exemplo de cidadania; ter 

comportamentos dissuasores de contágio; ficar em casa, distanciamento social. 

Esperamos e acreditamos que será possível retomar as atividades a partir do verão de 2021. 

Tenhamos fé e confiança que se torne verdade e que possamos regressar ao trabalho que ficou interrompido.  

Sim, apenas ficou interrompido e que muito rapidamente vamos colocar tudo em funcionamento. 

O Núcleo de Rebordões prestou o serviço à paroquia, juntamente com o CNE local e prepara a retoma das 

atividades para o verão de 2021. 

O Núcleo da FNA deseja a todos os associados e familiares um ano de 2021 cheio de esperança, carinho e 

coragem. 

Boa caça, 

Francisco Pinheiro 

 

         Núcleo de Ermesinde 

 

Dias 31 de outubro e 1 de novembro.  

Neste fim de semana atípico, no qual todos foram aconselhados a ficar em casa, a 

Região do Porto cumpriu o seu terceiro fim de semana de missão no serviço de 

acolhimento aos peregrinos no Santuário de Fátima e o Núcleo de Ermesinde esteve 

presente, representado por 3 elementos. 

Embora com poucos fiéis devido ao confinamento e à impossibilidade de circulação 

entre concelhos, todas as regras, horários e normas foram cumpridas. 

Salientamos o companheirismo e a amizade estre todos os escuteiros fraternos dos vários Núcleos presentes 

que fez com que saíssemos da Cova da Iria com o sentido de dever cumprido e de coração cheio. 

À Nossa Senhora de Fátima deixamos as nossas preces e orações… e um eterno Obrigado por todas as graças. 

Adriano Mota 
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     Núcleo de S. Cristóvão  

(Nogueira do Cravo) 

Votos de um Santo e Feliz Natal a todos... 

 

Quando me foi pedido o artigo para o Arauto referente a este último trimestre, pensei que seria fácil por não 

haver atividades para reportar, mas não podia estar mais enganado... 

A 3 de outubro, realizamos um 

Conselho de Núcleo, no qual foi 

feita uma breve avaliação das 

atividades realizadas e foram 

definidas as diretrizes até ao 

final do ano. 

A 19 e 20 de setembro e 17 e 

18 de outubro o núcleo esteve 

presente em Fátima com o 

espírito de missão e auxílio aos 

Vigilantes do Santuário no 

acolhimento e orientação dos 

peregrinos no Santuário de 

Fátima. 

Foram dois fins de 

semana com partilha 

de experiências, pois 

fizemos equipa com 

outros Núcleos da 

nossa Região e 

também com Núcleos 

de outras Regiões. 

 

A nível paroquial, continuamos ativos na Comissão de 

Acolhimento, com um nível de participação bastante 

elevado, o que serviu para nos continuarmos a dar a 

conhecer à paroquia. 

Acabo como comecei, mas com uma alteração que são os 

votos de um Feliz 2021 e... 

... UMA FORTE E APERTADA CANHOTA! 

Adelino Leite 
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      Presépio 

 

A época natalícia é vivida de múltiplas formas e com as mais variadas representações, mas de norte a sul do 

país, incluindo os dois arquipélagos, o presépio ocupa o lugar central. 

 

A palavra «presépio» significa “um lugar onde se recolhe o gado, curral, estábulo”, mas é também a 

designação dada à representação artística do nascimento do Menino Jesus num estábulo, acompanhado 

pela Virgem Maria e São José, além de outras figuras como pastores, animais, anjos, os reis magos, entre 

outros. 

A configuração plástica do nascimento de Jesus surgiu por iniciativa de São Francisco de Assis, em 1223, com 

figuras esculpidas à volta de uma manjedoura. 

Esta primeira figuração aconteceu na cidade italiana de Greccio e foi colocada numa gruta natural, contanto 

com imagens em tamanho natural; o que restou desse presépio encontra-se, atualmente, na Basílica de Santa 

Maria Maior, em Roma, conforme consta num inventário do Papa Martinho V (1417-1431). 

 

A recriação da cena do nascimento de Jesus espalhou-se por todo o mundo e chegou facilmente à Península 

Ibérica e em Portugal foram feitos alguns dos mais belos presépios de todo o mundo. 

Lisboa, 23 dez 2020 (Ecclesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial 
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                                                                   O Presépio somos nós 

⠀⠀⠀⠀ 

O Presépio somos nós. 

É dentro de nós que Jesus nasce... 

Dentro destes gestos que em igual medida a esperança e a sombra revestem. 

Dentro das nossas palavras e do seu tráfego sonâmbulo. Dentro do riso e da hesitação. 

Dentro do dom e da demora. 

Dentro do redemoinho e da prece. 

Dentro daquilo que não soubemos ou ainda não tentamos. 

⠀⠀⠀⠀ 

O Presépio somos nós. 

É dentro de nós que Jesus nasce... 

Dentro de cada idade e estação. 

Dentro de cada encontro e de cada perda. 

Dentro do que cresce e do que se derruba. 

Dentro da pedra e do voo. 

Dentro do que em nós atravessa a água ou atravessa o fogo. 

Dentro da viagem e do caminho que sem saída parece. 

⠀⠀⠀⠀ 

O Presépio somos nós. 

É dentro de nós que Jesus nasce... 

Dentro da alegria e da nudez do tempo. 

Dentro do calor da casa e do relento imprevisto. 

Dentro do declive e da planura. 

Dentro da lâmpada e do grito. 

Dentro da sede e da fonte. 

Dentro do agora e dentro do eterno. 

___  
Cardeal D. José Tolentino Mendonça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(enviado para publicação nesta edição de O Arauto por Manuela Pereira – Núcleo de Romariz) 

Destaque 
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FRATERNIDADE DE NUNO ÁLVARES 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS FILIADOS DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS 

 

Atos Oficiais da Região do Porto 
 

Mesa do Conselho Regional 
 

Conselho Regional de 04/07/2020 

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

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

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

 

Conselho Fiscal Regional 
 

1 – Parecer favorável em 27/06/2020 do Relatório e Contas da Direção Regional referentes ao ano de 2019. 

 

 

ORDEM DE SERVIÇO REGIONAL Nº 14 / dezembro de 2020 
 

 

Nos termos do Artigo 87.º do Regulamento Geral da Fraternidade de Nuno Álvares, e para os efeitos convenientes se publica o seguinte: 

 
1 – DETERMINAÇÕES 
  
Nada 
 
2 – CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS E 
ÓRGÃOS REGIONAIS E DE NÚCLEO 
 
2.1 – Nível Regional 
 
Nada 
 
2.2 – A Nível de Núcleos 
 
Nada 
 
3 – EXTINÇÃO / SUSPENSÃO DE 
ESTRUTURAS E ÓRGÃOS REGIONAIS 
E DE NÚCLEO       
 
3.1 – A Nível Regional 
 
Nada 
 
Departamentos 
 
Nada 
 
3.2 – A Nível de Núcleos 
 
Nada 
 
4 – MOVIMENTO DE ASSOCIADOS 
PARA OS CARGOS 
 
4.1 – A Nível Regional 
 
Conselho Fiscal Regional 
Foram eleitos e tomaram posse em 
04/07/2020 para o Conselho Fiscal 

Regional para o triénio de 2020 a 2023: 
Presidente: Cátia Vanessa Morais de 
Sousa – Núcleo de Fânzeres 
Vice-presidente: Lúcia Maria Gomes da 
Silva– Núcleo de Santo Izidoro de 
Romariz 
Secretário: Susana de Jesus Miranda 
Veiga – Núcleo de Santo Adrião de 
Vizela 

 
 

4.2 – A Nível de Núcleos 
 
Núcleo de Alfena 
Foram eleitos em 02/12/2019 e tomaram 
posse para o triénio de 2019 a 2022 
Presidente: José Manuel Estrela Ferreira 
Mota  
Vice-Presidente: Hugo Miguel Silva 
Pereira Secretário: Pedro Amaro Cunha 
Gomes Secretário: Joaquim Mario 
Moreira Pontes 
Secretário: Ana Maria Moutinho Machado 
Ribeiro 
 
5 – DEMISSÃO E EXONERAÇÃO DE 
ASSOCIADOS DE CARGOS 
DIRETIVOS 
       
5.1 – A Nível Regional 
 
Conselho Fiscal Regional 
Foram Exonerados a 04/07/2020, 
11/03/2017 para o Conselho Fiscal 
Regional para o triénio de 2017 a 2020: 
Presidente: Manuel António Oliveira 
Resende Santos – Núcleo de Valbom 
Vice-presidente: Maria Alexandra Sousa 
Costa Fernandes – Núcleo de Campanhã 

Secretário: Joaquim Jacinto Freitas 
Pereira Mota – Núcleo de Ermesinde 
 
Nada 
 
 
5.2 – A Nível de Núcleos 
 
Núcleo de Alfena 
Exonerados a 02/12/2019 
Presidente: José Manuel Estrela Ferreira 
Mota  
Vice-Presidente: Carlos Alberto Alves 
Pinto Secretário: José Rodrigues de 
Sousa Secretário: Manuel Augusto 
Ferreira Mota 
Secretário: Cármen Estrela Rocha 
Ferreira Mota 

 
6 – DISCIPLINA / AÇÕES 
DISCIPLINARES E DEMISSÕES 
             
Nada 
 
 
7 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E 
PRÉMIOS 
 
Medalha Cruz de Mérito Santo 
Condestável 
 
Por proposta da Direção Nacional: 
André Maciel da Silva e Sousa 
 
Medalha D José de Lencastre – Grau 
Ouro 
 
José Maria Silva Henriques 
José Maria Machado 
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Medalha D José de Lencastre – Grau 
Prata 
 
Joaquim Ferreira Martins 
Maria Manuela Pereira 
António Augusto Ferreira Branco 
Raquel Angelica Gonçalves Machado 
 
Medalha de Solidariedade 
 
Maria de Lurdes Neves Rocha Carneiro 
 
Medalha da Amizade 
 
Fernando de Lima Milheiro Leite 
 
Anexadas cópias para arquivo. 
 
 
8 – HOMOLOGAÇÕES E 
QUALIFICAÇÕES 
 
Nada  
 
8 – RETIFICAÇÕES 
 
Nada 
 
 
9- Entradas de Associados 
 
Núcleo Cidade do Porto 
Joaquim Afonso Machado 
Rosa Maria de Sousa Santos 
 
Núcleo de Santo Isidoro de Romariz 
Susana Maria Almeida Ferreira Fonseca 
Fernando Pereira Fonseca 
José Manuel Pereira de Andrade (Pde) 
Núcleo de São Cristóvão de Nogueira 
do Cravo 
Liliana Cristina Neves Correia 
Teresa Alexandra Tavares Rodrigues 
Vera Lúcia Santos Rodrigues 
Vera Lúcia Gonçalves da Silva 
 
Núcleo de Valbom 
Francois André Alain Marie Biron 
Albertina Fernanada Sousa Ramos da 
Silva Biron 
 
10- Saída de Associados 
 
Núcleo Cidade do Porto 
José Eugénio Vinagre Moreira 
Júlio António Martins Almeida 
Nuno Filipe Lopes Pereira Gomes 
Manuel Pedro Gomes Soares Luna 
Alberto Artur Fernandes Peixoto Reis 
 
Núcleo de Fânzeres 
Laurinda Maria Silva Costa Oliveira 
 
Núcleo de Valbom 
Sónia Alexandra Ferreira Viterbo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Carla Helena Ribeiro Cruz 
Tiago Emanuel Ribeiro Cruz 
 
Núcleo de Oliveira do Douro 
Miguel Angelo Freitas Barbosa 
 
Núcleo de Rebordões 
Carlos Alberto Gonçalves Machado 
Julio Adélio Saldanha Pinheiro Andrade 
Renato Alberto Carneiro Martins 
 
Núcleo de São Tiago de Bougado 
Gonçalo Fernando Araujo Moreira 
 
 
 
 
11- Lutos Oficiais 
 
Em conformidade com o artigo 111º 
(Lutos Oficiais) a Direção Regional do  
 
 
 
 
 
 
Porto estabeleceu luto regional por 20 
dias, pelo falecimento: 
 
Nada 
_________________________ 
 
Porto e Sede Regional 
19 de dezembro de 2020 
 
 
Presidente 
Regional do Porto 
André Maciel Sousa 
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