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Sim, eles é que sabem,      

ou talvez não? 

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

existem… 

O Compromisso e dedicação à causa, tem destas coisas, tendem a deixar-nos a pensar se estaremos no 

caminho certo!  

O nosso BP deixou-nos belas pistas para esta meditação, que no meu caso levou-me por uma viagem no 

tempo, onde tive oportunidade de rever as vivências no agrupamento 

399 de Rebordões e projetar o futuro com o objetivo claro de não querer 

lá chegar com sentimentos tipicamente de arenque ou velhas barcaças, 

mas como jovem há mais tempo, que nunca esquece o ideal e sempre 

espalhando felicidade ou pelo menos fazendo por isso. Jamais me 

escutarão afirmar, colocando-me em bicos de pés, que tenho “esta e/ou 

aquela medalha” ou “este e/ou aquele louvor”, porque não procuro 

recompensas. Esta é uma reflexão de um homem que vive por valores 

que o escutismo marcou.  

Tal como o General, ser Líder não são só rosas, nem vestir um uniforme 

fino e condecorações, significa também uma terrível responsabilidade na 

liderança da missão. No escutismo os escuteiros obedecem às ordens do 

guia porque são uma equipa a jogar juntos e a apoiar o seu líder pela 

honra e sucesso do Todo. 
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Não necessitamos de ter decorado livros de Baden Powell para perceber que, a sua escrita são pistas para a 

felicidade na construção de um mundo mais fraterno, em que a tentativa de execução plena, sem a 

inteligência emocional levaria numa caminhada para o fanatismo. 

O escutismo nasceu pela mão de um militar, mas não pode ser confundido como base militar, sendo que esse 

é um dos maiores erros que alguns jovens há mais tempo tendem a faccionar, desperdiçando, assim, o bem-

querer maior que o fundador nos apontou. 

O escutismo preparou-nos para a estar “sempre alerta para servir”, o lema que explica esta vivência escutista 

em adultos, muitas vezes incompreendida, pelo que, sempre que realizamos uma boa ação não estamos à 

espera de qualquer recompensa, porque estamos a executar uma ação natural, como quando consumimos 

uma refeição.  

Com esta reflexão, afirmo que não percebo nada de escutismo, e aceito esta critica, dos velhos lobos 

faccionários, mas não fico triste, nem menor, por ser um cidadão preocupado em deixar um mundo um pouco 

melhor.  

Com Paixão e Compromisso 

 

 

André Maciel Sousa 

Presidente da Direção Regional da Fraternidade de Nuno Álvares do Porto 
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Escuteiro uma vez …Escuteiro para sempre 
 
Ao aceitar o desafio de refletir e escrever sobre o escutismo, a 
primeira questão que coloquei foi se o escutismo ainda tem um 
lugar na educação das crianças e dos jovens no século XX!? Outra 
das questões, foi que modelo de adulto/educador se torna 
fundamental para um modelo educativo que privilegia um 
conjunto de valores, que julgo importantes, numa sociedade 
marcada por outros, por vezes, contrários? Por último, 
questionei-me se todos os que passam pelo escutismo 
continuam a pautar a sua vida pelos valores que lhe foram 
ensinados e a sua atuação cívica trespassa essa realidade vivida?  

Estas questões tornam-se pertinentes por duas ordens de razão: 
ter experimentado, ainda só que na função de dirigente, a 
vivência do escutismo, no Corpo Nacional de Escutas e, 
atualmente, como educador em contextos não formais. 

 

O escutismo ainda tem um lugar na educação das crianças e 
dos jovens no século XX!? 

A resposta parece óbvia e fácil. Claramente que o modelo 
preconizado por Robert Stephenson Smyth Baden-Powell 
continua a ser muito importante para todas as famílias que 
pretendem facilitar uma educação muitas vezes contrastante 
com o sedentarismo, com a falta de pertença e 
responsabilidade, com o desenvolvimento da motricidade fina e sobretudo com a envolvente de que temos 
responsabilidades para com os outros e para com a natureza. Em contextos mais urbanos, terá uma função 
ainda de poder facilitar o contacto com os meios mais ruralizados e a perceção real do que fica para além do 
betão, dos carros, da comida fast food e dos ambientes cada vez mais poluídos das cidades. Esta vivência 
levará, sem dúvida, a uma consciência mais real da importância dos ecossistemas e da sua proteção para o 
bem comum da cidade global.    

A educação do século XXI, baseada no Relatório para a UNESCO 
da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI 
coordenada por Jacques Delors, define quatro pilares da 
educação: aprender a conhecer (adquirir instrumentos de 
compreensão), aprender a fazer (para poder agir sobre o meio 
envolvente), aprender a viver juntos (cooperação com os outros 
em todas as atividades humanas) e finalmente aprender a ser 
(conceito principal que integra todos os anteriores).  Estes 
interligam-se entre si facilitando uma educação global e 
globalizante.  

Fernando Nunes Santos 
Educador Social na Caritas Diocesana de Coimbra 
Ex-Dirigente no Agrupamento 309 de Ceira – 
Coimbra 
Ex-Dirigente e Fundador do Agrupamento 988 de 
Ferreira do Zêzere 
Ex-Dirigente no Agrupamento 876 de S Paulo de 
Frades - Coimbra 
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Efetivamente, o modelo criado por Robert Baden-Powell no ano de 1907 com um grupo de 20 rapazes 
separados por 4 patrulhas (Maçarico, Corvo, Lobo, Touro) na Ilha de Brownsea, no Canal da Mancha, no 
primeiro acampamento escuteiro que o mundo presenciou já era, e ainda é, uma visão de uma educação tão 
atual como a defendida por Jacques Delors para o século XXI.  

Os princípios do movimento escutista continuam profundamente atuais. Como referem Rabelo e Barreto 
(2013), “materializam-se por meio de atividades práticas que se caracterizam pelo aprender fazendo, 
comumente realizados ao ar livre, na vida mateira (no campo).” Refere ainda que, “a ideia era conduzir o 
jovem a descobrir o prazer da autoeducação e do autodesenvolvimento. A finalidade do Movimento 
Escoteiro, assim, era menos a de encorajar aquisição de conhecimentos e mais a de estimular a capacidade e 
o desejo de adquiri-los”. Esta é uma resposta contrastante à educação sem responsabilidade e autonomia que 
em algumas crianças e jovens vivem em vários contextos socioeconómicos e culturais.   

Que modelo de adulto/educador se torna fundamental para um modelo educativo que privilegia um 
conjunto de valores, que julgo importantes, numa sociedade marcada por outros, por vezes, contrários? 

O contexto sociocultural em que vivemos desafia-nos a refletir sobre quais os valores que os pais/educadores 
pretendem para os seus educandos/filhos. As sociedades são realidades profundamente dinâmicas em que os 
seus valores, como as próprias, vão sendo atualizados em cada tempo e época.  

Rabelo e Barreto (2013) referem, citando Powell (2000), “em vez de vagabundear sem objetivo e das 
conversas pornográficas da esquina você encontrará muito o que fazer sob a forma de excursões, 
acampamentos e outros divertimentos varonis ao ar livre e uma espécie de clube limpo para frequentar 
durante a semana – a sede dos Pioneiros”. 

Esta afirmação do fundador leva a concluir, que à época, a realidade vivida pelos jovens seria de um certo 
vazio que ele quis reverter num contexto educativo seguro e responsável.  

No seu contexto social, o jovem era motivado para transformar-se em cidadão, com qualidades morais e 
éticas, além de ser responsável pelas suas atitudes, o que inclui o cumprimento de deveres para com o grupo 
escuteiro e a sociedade em geral.  
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Esta pedagogia dos valores, pela atividade, leva-me a refletir se, enquanto educadores de jovens, temos 
presente que antes das pedagogias, das metodologias, dos encontros e outras formas de educar, não 
deveríamos centrar-nos no essencial que passa, sem dúvida, pelo modelo de pessoas que vinculamos com a 
nossa vida. Ou seja, os próprios educadores de jovens são coerentes com estes valores? Julgo que esta será 
uma grande questão que se deve colocar num contexto de valores tão diverso quanto o atual. Acredito que, 
para além desta coerência com os valores fundamentais do escutismo, é fundamental um saber/prático de 
pedagogias, de metodologias e sobretudo de um enorme apreço pelo ser humano que é cada criança e jovem.  
Neste contexto, acredito que a diversidade que é a atitude mais natural enquanto educadores e que também 
se assume como um valor extraordinário na atualidade. Efetivamente, torna-se urgente educarmos para esta 
realidade tão básica de sermos seres diferentes, únicos, no plano físico (corpo), psicoafectivo (sentimentos e 
emoções) e sociocultural (famílias, culturas). Esta perspetiva bio-pisco-social do ser humano não é um 
problema para os educadores, eles próprios também são únicos, mas antes uma excelente visão da 
pluralidade, da diferença que cada um é, potenciando a crítica, a relação com outro e uma cultura de respeito 
profundo por cada ser humano. Para educarmos, ser é a palavra e a atitude.  

Todos os que passam pelo escutismo continuam a pautar a sua vida pelos valores que lhes foram ensinados 
e a sua atuação cívica trespassa essa realidade vivida?  

O escuteiro tem como lema fazer o bem todos os dias. Esta opção de vida vai muito para além do tempo que 
se vive no agrupamento e num agrupamento. Ser escuteiro é uma vivência de valores solidários, de empenho 
social, de mudança de estruturas que dificultem uma vivência plena da cidadania.   

 Sendo uma marca nos indivíduos que 
tenham tido a oportunidade de viver esta 
realidade, levá-la para o seu contexto 
sociocultural torna-se natural na medida 
em que ser é muito mais que pensar 
fazer. O lema tantas vezes ouvido de que 
escuteiro uma vez, escuteiro para sempre 
encontra aqui uma naturalidade dado 
que, com ou sem uniforme, dentro do 
movimento ou nos ditos “fora do ativo”, 
os indivíduos marcados com estes valores 
irão continuá-los independentemente do 
local onde se encontrem. Ser escuteiro, 
como fica evidente, é uma forma de estar 
na vida diferente de outras, com valores muito importantes, também como outros, mas distintivo pelo modo 
de fazer acontecer educação.  

O escutismo, como de uma forma geral a educação, educa-nos educando! 
 
Fernando Nunes Santos  
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: Rabelo, Ricardo Rocha e Barreto,Raylane Andreza Dias Navarro (2013). O escotismo como associação voluntária no início do século xx: 
prática pedagógica extra-escolar. interfaces científicas - educação aracaju. V.01 . N.03 P. 33-41. jun. 2013.  
Disponível em https://periodicos.set.edu.br/index.php/educacao/article/viewfile/306/409. acedido em 24 de junho de 2019 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/educacao/article/viewFile/306/409
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Temos Assistente da Região do Porto da FNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cón. Fernando de Lima 

Milheiro Leite 
 

Nascimento: 06/03/1947 

Ordenação: 03/08/1975 

 

Pároco de Campanhã, Senhora 

do Calvário e Azevedo 

Assistente Diocesano da 

Associação Católica do Porto 

Membro do Cabido da Sé 

Catedral 
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Rotary homenageia Chefe Alfredo 

13, Abr 2019 | Edição 690 

É norma dos clubes rotários 

homenagearem, dentro da 

comunidade em que estão 

inseridos, individualidades 

com provas dadas durante a 

vida. Na Trofa, não é 

exceção, e, este ano, o 

Rotary decidiu distinguir a 

dedicação de Alfredo da 

Costa Azevedo, mais 

conhecido por Chefe Alfredo, 

à causa dos escuteiros. 

 

“É um homem que merece 

todo o nosso respeito e 

admiração, pelo trabalho que desenvolveu em prol da juventude”, salientou António Sousa, presidente do 

Rotary Clube da Trofa, após a homenagem realizada a 25 de março, no Restaurante Julinha, em Santiago de 

Bougado. 

 

Alfredo Ferreira nasceu a 30 de março de 1938, em S. Martinho de Bougado, e aos nove anos, por influência 

do irmão, ingressou no Corpo Nacional de Escutas, como lobito. Por diversas circunstâncias e por ser um 

jovem de convicções fortes, Alfredo Ferreira acabou por deixar o escutismo, aos 15 anos. Em 1972, o 

Agrupamento “estava reduzido a 12 escuteiros e dois dirigentes”, cerca de menos 20 elementos do que 

quando deixou o movimento. Em conversa com o amigo, Júlio Rodrigues, Alfredo sentiu que devia “ajudar” e, 

juntamente com ele, regressou, no ano seguinte. 

 

“No espaço de um ano, tínhamos cerca de cem elementos e o Agrupamento, a partir daí, passou a estar 

representado em todos os acampamentos onde era convidado, nacionais, regionais e estrangeiro”, contou em 

entrevista ao NT. 

 

Logo nesse ano, o Agrupamento de S. Martinho participou no acampamento nacional, em Leiria, e assim tem 

sido desde então. 

 

Chegado a chefe, Alfredo Ferreira sempre se fez acompanhar de um sonho, a construção da sede, 

concretizado em 2015. Alfredo Ferreira saiu da direção em 2004, mas manteve-se nos escuteiros por mais oito 

anos, ingressando posteriormente na Fraternidade Nuno Álvares (FNA). 
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No Eterno Acampamento 
 

Faleceu no passado dia 3 de maio o nosso companheiro, amigo e irmão 

escuta, João Martins. 

Membro fundador do Núcleo FNA de Ermesinde em 1992, sempre se 

entregou de corpo e alma à sua Promessa Escutista realizada enquanto 

Explorador no então Grupo 22 do Corpo Nacional de Scouts de Ermesinde, 

hoje Agrupamento 007 do CNE. 

No seu Núcleo foi secretário da Direção e na Região do Porto chegou a 

desempenhar o cargo de secretário de um Conselho Fiscal. 

Foi distinguido sob proposta do Núcleo de Ermesinde com a Medalha de 

Solidariedade. 

Apenas a doença que o consumiu nestes últimos 3 anos o fez desacelerar 

gradualmente até à sua inevitável Partida para o Eterno Acampamento. 

Alegria e boa disposição foram as suas armas em tão numerosa conquista de 

bons amigos entre todos os seus irmãos escuteiros na Região a quem deixa 

não um Adeus mas sim, um Obrigado por termos feito parte da sua Vida! 

 

Carinhosamente, dentro do Núcleo de Ermesinde era conhecido e tratado 

pelo GIMBRAS 33…  

 

FNA-REGIAODEBRAGA.BLOGSPOT.COM 
junho 03, 2019 
 

TAÇA ITINERANTE - REGIÃO DO PORTO 
 

A convite da FNA Direção Regional do Porto, a FNA Direção Regional de Braga esteve presente no passado dia 

26 maio em Burgães, Santo Tirso, em mais uma edição da Taça Itinerante promovida pela Região do Porto 

com a organização da FNA Núcleo de Burgães. 

Nos tempos que passamos nesta atividade tivemos a oportunidade de viver momentos de confraternização 

entre Escuteiros Adultos e familiares presentes. Nesta atividade, estiveram presentes os núcleos da Região do 

Porto, o agrupamento 400 de Burgães, o padrinho do Núcleo local, o Assistente local do Escutismo, Padre 

Pontes e os representantes da Direção Regional de Braga e da Direção Regional do Porto. 

Registe-se que a Taça Itinerante passou para as mãos da FNA Núcleo 

de Santo Isidoro de Romariz, que organizará a Edição em 2020. 

O nosso obrigado pela receção e carinho com que receberam 

os representantes da Direção Regional de Braga e pelo renovado 

convite para o próximo ano. 

https://fna-regiaodebraga.blogspot.com/2019/06/taca-itinerante-regiao-do-porto.html
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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. 

 

06 e 07 de abril – Conselho Nacional Plenário 

25 abril – Aniversário Núcleo de Nogueira do Cravo 

27 abril – S. Jorge, na Serra do Pilar em Vila Nova de Gaia, organização CNE Porto, tendo a região estado 

representada pelo Chefe do Departamento Nacional da Proteção Civil – Jorge Carvalho 

 

01 maio – Reunião Direção 

04 maio – Participação no SCOUTirso 2019, tendo estado presente o Núcleo de Rebordões 

25 maio – Habemus  MAGISTER SACRORUM – recebemos confirmação da nomeação do assistente regional: 

Temos Assistente Regional da FNA desde 09/07/2018 

Trata-se de sua Reverência Cónego Fernando de Lima Milheiro Leite 

25 e 26 maio – Taça Itinerante 2019 

 

06 junho – Reunião Direção para preparação do INDABA 

08 junho – INDABA Regional 2019 

10 junho – Tomada de Posse dos Núcleos de Campanhã e Valbom no ACANUC no campo escutista da Penha 

em Guimarães 

10 junho – Participação no encerramento do ACAREG da Região de Braga em Vizela 

11 junho – Participação no passeio organizado pelo Núcleo de Ermesinde a Vila Meã, no âmbito das 

comemorações do seu aniversário 

13 junho – Reunião de preparação para o Raid’Escobrindo 2019 

14 junho – Visita a Valinhas (Monte Córdova – Santo Tirso) com Núcleo de Ermesinde 

15 junho – Encerramento do Processo Censos 2019 

18 junho – Reunião com Núcleo de Alfena para preparação do Encontro de Encerramento do Tema Anual 

19 junho – Reunião com Assistente Regional para apresentação da estrutura regional e calendário de 

atividades do ano 

21 junho – Reunião de Expansão em Santa Cruz do Bispo 

30 junho – Investidura de Associado do Reverendíssimo Padre Luís Filipe da Rocha Coelho Ferreira, no Núcleo 

de Santo Adrião de Vizela 
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Taça Itinerante - 2019 

 
No fim de semana de 25 e 26 de maio a Região do Porto da 

Fraternidade Nuno Álvares realizou o seu acampamento regional 

anual em Burgães, concelho de Santo Tirso, onde a Taça Itinerante 

foi disputada. Estiveram presentes os núcleos de Alfena, Bougado S 

Martinho, Burgães, Cidade do Porto, Campanhã, Ermesinde, 

Fânzeres, Nogueira do Cravo,  Oliveira Douro, Rebordões, Romariz, 

Valbom, Vizela (Sto Adrião), assim como o agrupamento 400 de 

Burgães a  Direção Regional de Braga, entre muitos outros escuteiros 

e familiares que compuseram a moldura humana da “Família” FNA, 

tendo sido notada em especial algumas faltas, esta atividade 

conseguiu superar todas as expectativas e foi a maior da ultima 

década, com cerca de 200 adultos em campo. 

A manhã foi preenchida com as Montagens de Campo, tendo após o 

almoço ocorrido a cerimónia oficial de abertura, onde marcaram a 

sua presença e deixaram a sua mensagem a chefe do Núcleo Norte 

do CNE e os responsáveis pelo departamento regional de Proteção 

Civil. 

Durante a tarde foram realizados os tradicionais jogos para a 

competição oficial, durante uma caminhada pela freguesia, onde 

todos puderam conhecer um pouco mais da beleza natural da 

freguesia e experimentar algumas atividades “radicais”. 

 

O Fogo de Conselho além da partilha 

das emoções escutistas e pessoais 

vividas ao longo do dia, ficou marcado 

por uma magia que é impossível 

exprimir em palavras.  

Foi de facto uma noite mágica. 
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Na cerimónia de 

encerramento, 

após o almoço, 

foi entregue a 

taça ao núcleo 

vencedor e organizador em 2020. Um 

núcleo que se estreou a ganhar em 

2017, organizou em 2018, e volta a 

ganhar em 2019. 

A Direção Regional deixa um agradecimento especial à chefe de campo, Paula Conceição, pelo seu empenho 

para com esta atividade, depositando nela 

um fraterno obrigado aos restantes 

associados do núcleo de Burgães e aos 

elementos do agrupamento 400 de 

Burgães.  

Aproveitamos o momento para agradecer 

a todas as regiões da FNA, que 

responderam ao convite e que não 

podendo estar presentes deixaram uma 

mensagem aos associados do Porto, assim 

como aos dirigentes do CNE, em especial à 

Junta Regional pelas mensagens positivas. 

E porque o escuta é Leal, um abraço ao 

nosso irmão escuta João Policarpo, que 

não podendo estar presente, também nos 

deixou uma mensagem positiva e de 

motivação para o futuro. 

O Núcleo de Burgães está de parabéns pela 

excelente organização, assim como todos 

os núcleos participantes pelo espírito como 

viveram estes dias que permitiram deixar 

marcas de solidariedade e fraternidade. O 

núcleo de Romariz foi um vencedor justo e 

reconhecido que certamente nos receberá com imensa alegria em 2020. 
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Núcleo de Valbom 

 
Por questões de timing não foi possível publicar na edição anterior de “O 

Arauto” as notícias das atividades do nosso Núcleo referentes ao primeiro 

trimestre. Fazemo-lo agora juntamente com as do segundo trimestre. 

 

CEIA DE REIS - É a nossa festa de família escutista. Como habitualmente, mais 

uma vez no dia 5 

de janeiro, 

realizamos a 

nossa já habitual 

Ceia de Reis de 

2019 do nosso 

Núcleo, cada vez com mais elementos, sendo este 

um momento especial de partilha e de 

confraternização, para além de ser nesta 

atividade que planeamento e programamos a 

nossa ação para todo o ano. 

 
REUNIÃO/ENCONTRO DOS ORGANISMOS PAROQUIAS QUE CONSTITUEM O GRUPO DO ANUNCIO - No dia 16 
de fevereiro o nosso núcleo foi convidado a apresentar a FNA, seus valores, compromissos e atividades, a 
todos os Adultos e aos jovens dos organismos da nossa paróquia que constituem o grupo do Anuncio. Falar de 
Escutismo de Escutismo Adulto, foi a razão de um excelente encontro na paróquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAID “ACOLHER A TERRA E A CULTURA” - "A Família - 

Todos abraçando o MUNDO" tema de dinâmica 

pedagógica para 2019, para as ações da FNA, na 

vertente: Igreja, casa e sociedade.  

Ou seja, as nossas famílias, onde pertencemos, foi o 

mote para a programação da nossa atividade. 
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Núcleo de Valbom 

 
No dia 30 de março, fazendo caminho, marcamos os nossos valores com o nosso Raid, com a seguinte Mística 

e simbologia: 

• As PÉGADAS representam o caminhar de todos, em grupo, para o mesmo local – o centro/convergência.  

• Os OLHOS, representam a disponibilidade para observar, conhecer e aprender.  

• Os CIRCULOS representam as diferentes dinâmicas, inclusão da cultura e da terra a redescobrir.  

• As ESTRELAS DO NORTE, representam a espiritualidade para o caminho, ao encontro do sentido da vida 

CONSELHO PLENÁRIO EM FÁTIMA DIAS 6 E 7 DE ABRIL - Porque a dinâmica da FNA e o nosso compromisso 

como Escuteiros Adultos, são razão para a nossa 

missão, o Núcleo de Valbom marcou presença no 

Conselho Nacional Plenário da FNA, nos dias 6 e 7 

abril, em Fátima. Marcamos presença, 

participamos ativamente nos debates e 

defendemos os nossos pontos de vista, sempre 

numa atitude de construir melhores soluções para 

a nossa FNA. Regressamos com a sensação do 

Dever Cumprido. 

 
ELEIÇÕES DA DIREÇÃO DE NÚCLEO - No dia 3 de maio, eleição da nova Direção para o triénio de 2019-2022. 

A nova Direção é composta pelos seguintes elementos:  

Presidente: José Fernando Alves 

Vice-Presidente: Manuel António Santos 

Assistente de Núcleo: Padre Marcos 

Secretário para gestão: Joana Ramos 

Secretário para relações externas e comunicação: Ana 

Paula Conceição 

Secretário para atividades e desenvolvimento interno: 

Rosa Gomes 
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Núcleo de Valbom 

 

ACANUC - Realizou-se nos dias 8, 9 e 10 de Junho, no Parque Escutista da Penha, 

em Guimarães, o 1º ACANUC conjunto dos Núcleos de Valbom e de Campanhã.  

As razões da realização deste acampamento conjunto, foram: 

- Ambos os núcleos realizam o seu aniversário no dia 10 de Junho; 

- Ambos pretendem reforçar os laços de fraternidade; 

- Ambos querem trocar experiências e vivências escutistas; 

- Ambos tinham a tomada de posse das novas direções para novo mandato; 

- Ambos pretendem lançar um desafio à Região do Porto da FNA, para a parceria 

de realização de atividade entre núcleos, como instrumento de desenvolvimento 

da Região. Assim, o desafio foi lançado e alcançado num 

acampamento onde as diferenças se juntaram e realizaram 

um acampamento exemplar no sentido da partilha, da 

fraternidade no reforço de novas parcerias e novos saberes.  

No acampamento existiram momentos importantes 

designadamente: 

No dia 8, a realização de jogos tradicionais, assentes na 

simbologia e metodologia do ACANUC. No mesmo dia, o Fogo 

de Conselho, sobre “Ouvir os testemunhos dos mais velhos, à 

volta da fogueira”, onde a partilha dos testemunhos e das 

histórias vividas, marcaram a nossa existência enquanto 

escuteiros, permitindo uma viagem no tempo e nas 

experiências vividas e realizadas.  

No dia 9, destaca-se o raid na cidade de Guimarães sobre o 

tema “No berço da nacionalidade”, onde em grupos mistos 

com elementos dos ambos os núcleos, foi percorrida a cidade 

e a sua história. Ainda no dia 9, no Fogo de Conselho, desta 

vez sob o te ma “AO REDOR DA FOGUEIRA, UNIMOS LAÇOS”, 

onde foi dado nota ao nascimento do escutismo - as patrulhas 

simbólicas do escutismo, à União e Fraternidade de ambos os 

núcleos, ao percurso escutista dos participantes, ao 

compromisso e responsabilidade individual e coletivo, e por 

ultimo, ainda, ao sentido de família que fomos e somos, e 

queremos ser.  

No dia 10, um momento marcante com a tomada de posse 

das duas novas direções. 
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Núcleo de Valbom 

 
O Presidente do Núcleo de Campanhã, o escuteiro adulto 

Arménio Caturna, renovou para novo mandato, e pelo núcleo 

de Valbom a tomada de posse de novo Presidente, o escuteiro 

adulto José Fernando Alves.  

A cerimónia contou com a presença do Presidente Regional, 

que se fez acompanhar do Chefe do Departamento Nacional 

de Proteção Civil da FNA, do Assistente Regional (que é 

simultaneamente Assistente do Núcleo de Campanhã) que fez 

a sua primeira presença em público, e o Assistente do Núcleo 

de Valbom.  

Ainda neste dia, foi momento alto, a comemoração dos 

aniversários dos núcleos, Campanhã a comemorar 28 anos e o 

núcleo de Valbom a comemorar 20 anos, com festa de 

aniversário dos dois núcleos, onde ambos os presidentes 

partiram o bolo que simbolizou o momento, seguido do 

brinde de felicidades e votos de muito e bom trabalho para 

ambos e conjunto, em prol da FNA. 

 O ACANUC terminou com a cerimónia do “ADEUS”, onde a 

presença dos símbolos e da mística, foram a marca da razão 

da realização do acampamento conjunto e reafirmaram a 

vontade de voltar, a novas realizações conjuntas, na prática 

de um escutismo adulto, de escuteiros Adultos, na linha do 

projeto de Baden Powell. No final partimos (núcleo de Valbom 

e Núcleo de Campanhã e cada um dos elementos em si) mais 

felizes, mais alegres, mais comprometidos, com o que somos 

e com a nossa missão de Escuteiros Adultos.  

Ficou o desafio, de convidarmos mais núcleos a juntarem-se a 

nós, para o 2º ACANUC.  
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Núcleo de Ermesinde 
 
São várias as atividades de paróquia que todos os anos, neste segundo trimestre, exigem do nosso núcleo a 

sua presença e serviço. 

No dia 7 de abril foi celebrado o Dia Paroquial do Enfermo. O nosso Núcleo esteve particularmente ativo na 

preparação, no acolhimento e deslocação, na eucaristia e na festa com lanche convívio. 

Ainda no mês de abril, participamos na Via Sacra e estivemos presentes em número significativo nos grupos 

do Compasso da Visita Pascal.  

O mês de maio iniciou-se com a triste notícia do falecimento do nosso irmão 

João Martins (Gimbras 33) no mesmo dia da recitação do terço, feita pelo 

nosso Núcleo em comunhão com os paroquianos (mês de Maria) na igreja 

matriz. 

No dia 5 estivemos presentes e em serviço nas Primeiras Comunhões na Igreja 

do Sagrado Coração de Jesus (Bom Pastor) das Irmãs do Divino Coração. E no 

dia 12 participamos e acompanhamos as várias procissões de velas, dos vários 

lugares da cidade que afluem à Matriz. 

No dia 25 e 26 participamos de forma empenhada e alegre em mais uma edição da Taça Itinerante, desta 

feita em Burgães. 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 17  

 

 

Núcleo de Ermesinde 
 

Em junho, no primeiro domingo, dia 2, marcamos presença na celebração da Profissão de Fé e na procissão. A 

nossa presença nesta celebração é habitual e já imprescindível, sendo para nós uma enorme satisfação. 

No dia 8 participamos ativamente no Indaba Regional na Casa Diocesana de Vilar. Ermesinde esteve 

representado por quatro associados da Direção que, de forma responsável, ajudaram nas decisões tomadas. 

No domingo dia 9, estivemos nas festividades em honra de Santa Rita com o início do serviço às 5.30h no 

acolhimento e orientação dos peregrinos dentro do Santuário, durante as celebrações e de tarde na procissão. 

Dia 10 – 27º Aniversário do Núcleo – Foi há 27 anos, a 9 

de junho, que um grupo de antigos escuteiros do 7 de 

Ermesinde, liderados pelo saudoso chefe Serafim Campos, 

fundou o Núcleo da Fraternidade de Nuno Álvares em 

Ermesinde e, desde então, é sempre com muita alegria 

que esta data é celebrada em comunhão com os 

associados, familiares e a Direção do CNE do 7.   

Este ano o palco das celebrações foi a praia fluvial de Vila 

Meã no rio Odres, mas o dia iniciou-se na Igreja de Real 

com a celebração eucarística de ação de graças onde 

foram lembrados os associados, nossos irmãos, já 

falecidos. A presidir à eucaristia esteve o nosso assistente Cónego João Peixoto. 

O ambiente foi extraordinário ao longo de todo o dia, com o almoço confecionado e servido pelo rancho 

folclórico antigo de Vila Meã e o convívio à tarde com jogos e 

outros divertimentos. 

Em jeito de agradecimento, salientamos a presença de associados de outros 

núcleos que sem querermos dizer os seus nomes, sabem que estão no nosso 

coração. 

No dia 17, prestamos serviço nas festividades da Nossa Senhora 

da Consolata em Águas Santas. Evento com procissão, Eucaristia 

campal, almoço em partilha e tarde cultural com apresentações 

artísticas, atrações musicais, espaço infantil e feira missionária.  
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Núcleo de Santo Isidoro de Romariz 
 

Neste trimestre foram várias as atividades que o Núcleo de Santo Izidoro de Romariz realizou, participou e se 

associou demonstrando assim a sua vitalidade. 

 

Nos dias 6 e 7 de abril, o Núcleo de Santo Isidoro de Romariz, participou no 

Conselho Nacional da FNA em Fátima. 

 

No dia 11 de abril, celebramos o 9º 

Aniversário do nosso Núcleo. 

Depois de participar na Eucaristia de ação de graças pelo Núcleo, 

confraternizamos e cantamos os parabéns pelos nove anos de alegrias, 

desafios e aventuras. PARABÉNS! 

 

No dia 12 de maio, o Núcleo de Santo Isidoro 

participou mais uma vez, como já vem sendo 

habitual todos os anos, na Feirinha da Canhota, no 

agrupamento 1048 de Romariz.  

 

Ainda em maio, nos dias 25 e 26, o Núcleo de Santo 

Isidoro viajou até Burgães para participar na Taça 

Itinerante 2019. Este Núcleo viveu com intensidade 

este acampamento regional participando em todos 

os jogos, no fogo de concelho e convivendo com 

todos Fraternos presentes.  

Na sessão de encerramento foi anunciado o nosso Núcleo como vencedor da TI 2019.   

Foi sem dúvida um fim de semana mágico, querendo deixar aqui um agradecimento especial ao Núcleo de 

Burgães, pelo excelente acolhimento. 
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Núcleo de Santo Isidoro de Romariz 
 

Nos dias 8 e 9 de junho, o Núcleo de Santo Isidoro, 

participou no IV Festival das Sopas organizado pela 

Junta de Freguesia juntamente com algumas 

associações de Romariz.  

O Festival resultou num agradável momento de 

convívio, sob o pretexto das sopas que se serviram 

em diferentes sabores e ingredientes.  

O nosso Núcleo serviu a habitual sopa FNA e as bifanas no pão. 

 

De 13 a 16 de junho, o Núcleo de Santo Isidoro, participou a convite da Junta de Freguesia, no VI Mosaico 

Social 2019, promovido pela Câmara de Santa Maria da Feira e com lema "A LONGEVIDADE - DESAFIOS e 

OPORTUNIDADES". 

Nestes três dias, desenvolveu-se um vasto conjunto de 

iniciativas de carácter formativo, informativo e lúdico e 

constituiu um espaço nobre para Partilhar, Aproximar e 

Inovar ao nível da construção e conhecimento de 

estratégias que possibilitem ter uma sociedade na qual 

se vivencie um envelhecimento ativo, digno e saudável. 

 

 

No dia 20 de junho, o Núcleo de Santo Isidoro esteve presente na procissão do 

CORPO de DEUS, presidida por Sua Excelência Reverendíssimo D. ANTÓNIO 

AUGUSTO, nesta que foi a sua última visita ao Concelho da Feira como Bispo Auxiliar 

do Porto.  

Foi nomeado, agora, Bispo de Vila Real. 
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Núcleo de Rebordões 
Viagem no Tempo até 1813 ao encontro de Maria Moisés, de Camilo Castelo Branco em 

Novelas do Minho.  
 

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

A interacção associativista entre a Fraternidade de Nuno Álvares, Escuteiros Adultos de Rebordões, Burgães, 

Trofa e Avidos, dos concelhos de Santo Tirso, Trofa e Famalicão respectivamente, juntamente com a 

GRUTACA, Grupo de Teatro Amador Camiliano e ainda a participação do Grupo de Cantares, os Apimentados 

de Ribeira de Pena, resultou numa bela manifestação cultural nesta encantadora vila transmontana plantada 

nas margens do Tâmega, no passado dia 16 de Junho.   

O livro, Maria Moisés, 

saiu da biblioteca e foi 

vivido por cerca de 140 

pessoas, quase desfile 

de moda da época, que 

quiseram integrar esta 

viagem. Cor, som e 

movimento, alma e 

paixão envolvendo 

pessoas, momentos, 

paisagens, teatro, 

contos, música e 

cantigas, gastronomia e 

convívio. 

No largo da Igreja 

matriz, o teatro Bus 

serviu de palco às duas 

encenações que fizeram 

renascer Maria Moisés.  

A GRUTACA trazia para 

este público e os demais 

populares que se lhes 

juntou, a história da 

menina enjeitada que 

viria a cuidar das 

crianças abandonadas.  
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Núcleo de Rebordões 
Momentos de grande 

emoção do público, pois 

afinal a novela tem forte 

impacto na actualidade; 

combater a solidão e 

abandono com carinho e 

dignidade. 

O trabalho apresentado 

pela GRUTACA adquiriu 

a sua expressão máxima 

quando as lágrimas se 

escapavam pelo canto 

do olho dum público 

mergulhado na história 

viva da vida difícil de 

Maria Moisés. 

O guia, Dr. Emanuel 

Guimarães, director da 

EcoMuseu de Ribeira de 

Pena, conduziu o grupo 

pelo trilho vivo 

Camiliano com todas as 

evidências descritas. No 

final de uma caminhada 

com cerca de 6Km, o 

merecido e justo almoço 

convívio no Parque de 

Lazer de Bragadas.  

Para animar a festa, o grupo de cavaquinhos, os Apimentados, que muito amavelmente aceitou o convite da 

Câmara Municipal de Ribeira de Pena, juntou-se à festa, partilhando o almoço e proporcionando momentos 

de música e baile para todos os Camilianos. 

E porque o dia de interacção cultural ainda não tinha terminado, o grupo foi ainda integrar a comunidade 

local na festa do Vinho e do Mel na aldeia de Santa Marinha. 

Agradecimentos à GRUTACA, Grupo de Teatro Amador Camiliano, à Camara Municipal de Ribeira de Pena e ao 

Dr. Emanuel Guimarães, à Câmara Municipal de Santo Tirso e à Junta de Freguesia de Seide. 

 

Francisco Pinheiro 
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Núcleo de Oliveira do Douro 
 

-Em virtude da remodelação da nossa sede, abril foi um mês totalmente preenchido com essa finalidade. 

 

-Dia12 de maio, participamos juntamente com o CNE de Oliveira do Douro, na procissão de velas de S. Tiago, 

uma das capelas da nossa freguesia. 

 

-Dias 25 e 26 de maio, estivemos presentes na Taça Itinerante organizada pelo núcleo de Burgães. 

-Dia 29 de maio, estivemos presentes na receção ao bispo auxiliar do Porto, D. António Augusto Azevedo. 
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Núcleo de Oliveira do Douro 
 

-Dia 30 de maio, foi da nossa responsabilidade orientar e fechar o mês de Maria com a 

recitação do último terço. 

 

Ainda em abril, dia 31, mais uma vez estivemos presentes na procissão de velas da igreja 

da Gervide até à igreja Matriz. 

 

-Dia 02 de junho, colaboramos, como já é habitual todos os anos, no Dia Paroquial de 

Oliveira do Douro, atividade de angariação de fundos para a paróquia.  

 

-Dia 23 de junho, organizamos um Arraial de S. João de confraternização para os associados do núcleo, 

familiares e amigos. 
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Núcleo de São Cristóvão (Nogueira do Cravo) 

 

6/7 abril  

Participação no Conselho Nacional Plenário em Fátima. 

 

17 de abril  

Participação na representação da Via Sacra pública em conjunto com o CNE local. 

 

25 de abril  

Comemoração do IV aniversário do nosso Núcleo.  

Um bem-haja a todos os quantos estiveram presentes nesta nossa 

data importante. Salientamos, CNE 534, Núcleo de Romariz, Núcleo 

Cidade do Porto, Núcleo de Ermesinde, Núcleo de Rebordões e 

Núcleo de Fânzeres. 

 

5/6/7 de maio  

Apoio aos peregrinos de Fátima em conjunto com o CNE 534.  

 

25/26 de maio 

Participação na Taça Itinerante.  

 

31 maio; 1/2 junho  

Festa das coletividades organizada pela junta de Freguesia. 

Primeira participação enquanto Núcleo e Coletividade desde a 

nossa fundação. 

 

8/9/10 de junho 

Participação nas comemorações dos 40 anos do CNE em 

acampamento em Nogueira do Cravo. 

 

8 de junho 

Participação no INDABA Regional. 

 

 

 

 

 



Página | 25  

 

 

 

Núcleo de Santo Adrião de Vizela  
Neste trimestre de abril / maio / junho o nosso Núcleo esteve muito ativo com diversas actividades de 

variados tipos. 

Em abril estivemos presentes no conselho Nacional Plenário, e fizemos um pequena homenagem aos nossos 

familiares defuntos,  com Eucaristia e romagem ao cemitério. 

 

Em maio participamos nas 

Grandiosas Festas da Senhora da 

Tocha, (festa da terra) e 

participamos naquela que é a 

raínha das atividades da Região do 

Porto, a Taça Itinerante, este ano 

em Burgães. 

O mês de julho foi bastante preenchido.  

Há sensivelmente dois anos atrás, fomos convidados pela Região de 

Braga a participar na organização do Acareg-Braga 2019 e como 

desafios é connosco, aceitamos com todo o gosto.  

Podemos dizer 

que tivemos 

meses intensos 

de preparação 

de uma 

atividade que 

nos marcou  

especialmente 

em três áreas: 

Amizade; 

Partilha; 

Conhecimento!  
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Núcleo de Santo Adrião de Vizela  
Foram 3 dias que nos deixaram de coração cheio.  

Foi com um enorme prazer que trabalhamos em conjunto com o núcleo Nossa Senhora da Ajuda ( Moreira de 

Cónegos), núcleo Padre Rosas (Infias) e  núcleo de São Miguel (Vizela). 

 

Para terminar o mês em grande, tivemos a comemoração 

do nosso 6º Aniversário, repleto de emoções, junto da 

nossa comunidade. 

Foi-nos entregue, em mão, pela Direção Regional da FNA 

de Braga um Louvor Regional, pela nossa participação e 

empenho na organização do Acareg a quem deixamos 

aqui, o nosso agradecimento público por esse 

reconhecimento.  

E como cereja no topo do bolo, o nosso Assistente, Padre 

Filipe Ferreira, fez a sua promessa de escuteiro na 

Fraternidade 

Nuno Álvares. 

Agora, além 

de nosso 

assistente, é 

um fraterno 

do Núcleo de 

Santo Adrião 

de Vizela. 

Que seja bem-vindo à família da Fraternidade de Nuno 

Álvares. 
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Sempre alerta para servir ou o símbolo da fraternidade necessária 
 

Quando o André Maciel me convidou para escrever um artigo para “O 

Arauto”, disse logo que sim, não porque tenha sido escuteiro, mas porque 

conheço suficientemente a realidade escutista, dado que tenho dois filhos 

que são escuteiros felizes.   

É, pois, sobre o escutismo que vou falar, particularmente sobre o papel 

notável que desempenha na sociedade portuguesa, que merece 

reconhecimento, apoio e estudo. 

A vida humana sem valores está condenada ao fracasso. A importância 

social do escutismo decorre do facto de apostar na formação de crianças, 

adolescentes e jovens com base em valores universais, com destaque para a 

fraternidade, que é o valor humano mais promissor, mas também o mais 

difícil de cumprir, por implicar o serviço desinteressado aos outros. 

A relevância do escutismo resulta de várias razões e factos, desde logo o de 

não fazer aceção de pessoas, sendo interclassista na sua génese e 

permitindo aos escuteiros conhecerem o mundo na sua diversidade. Ao 

lado do filho do médico conceituado estão a filha da mulher que mal fala 

português e muitos outros rapazes e raparigas. Esta é uma história que 

conheço, sendo testemunha de que aquelas crianças se tratam como iguais 

e, apesar das dificuldades, convivem bem. 

Costumo dizer que é bom querer para os nossos filhos o mundo e que sejam virtuosos. Ora, no escutismo, não 

há pais enganados, porque sabemos ao que vamos.  

Admiro na pedagogia escutista o facto de se apoiar cada escuteiro nas suas necessidades próprias, permitindo 

que cada um progrida ao seu ritmo e faça bem as suas tarefas. 

Quantas vitórias extraordinárias já vi nos meus filhos por causa da sua pertença aos 

escuteiros, como o simples facto de terem aprendido a atar os sapatos, o que parecia 

impossível de acontecer em casa. 

Creio que há duas razões para que a aquisição de determinadas competências nos escuteiros 

seja mais fácil do que em casa ou na escola. Por um lado, porque, ao saírem de casa, as 

crianças têm de aprender a sobreviver. Por outro lado, porque têm o apoio permanente de 

companheiros e chefes. Conjugadamente, estas duas razões levam-nas a poder arriscar e a 

serem solidárias, o que é um passo decisivo para serem felizes e úteis à sociedade. 

Algo que me impressiona no escutismo é a grande dedicação e responsabilidade dos chefes escuteiros e 

pergunto-me muitas vezes porque tal acontece. Creio que uma inspiração os levanta e sustenta 

permanentemente, numa genuína preocupação com o próximo, que faz esquecer as suas necessidades e 

interesses. Ao estabelecerem relações de verdadeira fraternidade, os escuteiros são capazes de compreender 

não só o valor da obediência como a conveniência do cumprimento dos deveres de uns para com os outros e 

em relação à família e à sociedade. 

PROF. DOUTOR JOÃO 
CARLOS RELVÃO CAETANO 
Pró-reitor para o 
Desenvolvimento 
Institucional 
e Assuntos Jurídicos da 
Universidade Aberta 
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O meu filho Pedro, que hoje tem 11 anos e é Explorador, entrou para os escuteiros aos 6 

anos, como Lobito. No primeiro acantonamento, o medo foi mais forte do que a 

confiança. Tive de ir buscá-lo ao fim do primeiro dia e logo me disse que iria desistir dos 

escuteiros, no final do ano. Ainda hoje me pergunto porque razão, embora continuando a 

insistir que queria desistir, o meu filho nunca desistiu de forma imediata. No final do ano, 

confrontei-o, um tanto provocatoriamente, com a necessidade de se despedir dos 

escuteiros, ao que ele, com um sorriso, me disse que iria continuar. 

Já o Tiago, que tem 7 anos e é Lobito, começou a sentir-se escuteiro antes mesmo de 

formalmente o ser, por influência do irmão. Há situações em que o Tiago só obedece ao 

irmão, quanto este lhe lembra as suas obrigações como escuteiro. Lembro-me 

concretamente de uma vez em que nos fugiu (à minha mulher e a mim) e já ia a chegar à 

estrada quando finalmente parou ao grito do Pedro: “A-La-iii” 

Na próxima semana, os meus filhos irão para os seus acampamentos, fora de Coimbra. Sei 

que todas as partidas são difíceis, e essas não serão exceção, mas tenho a certeza de que 

partirão, determinados. O facto de saírem de casa, uma situação que atemoriza os pais de 

vários dos seus amigos, não faz deles menos crianças. Pelo contrário, essas saídas 

habituais e planeadas no âmbito da atividade como escuteiros fazem deles crianças mais 

felizes e responsáveis, de acordo com o que é próprio das suas idades. 

Uma última nota para referir a relevância da formação dos escuteiros com vista a que se 

tornem bons cidadãos. Conheço vários casos de antigos e atuais chefes de escuteiros e 

escuteiros que assumiram e assumem responsabilidades políticas e cívicas, assim como 

profissionais, em linha com a sua experiência no movimento.   

 

Estou convicto de que o escutismo é uma importante fonte de capital social no nosso 

país, razão pela qual venho sugerindo a várias estudantes de pós-graduação a 

possibilidade de estudarem cientificamente o fenómeno.  

Ficarei muito satisfeito se este artigo puder contribuir para esse desiderato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Relvão Caetano
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Uma família perfeita 
 

Faço parte da vida daqueles que tem amigos, pois ter amigos é ser Feliz. 

Faço parte da vida daqueles que vivem cercados por pessoas como tu, pois viver assim é ser Feliz! 

Faço parte da vida daqueles que acreditam que ontem é passado, amanhã é futuro e hoje é uma dádiva. 

Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do amor, que acreditam que para uma história bonita não 

há um ponto final. 

 

Eu sou casada sabiam?  

Sou casada com o Tempo. 

Ah! O meu marido é lindo! 

Ele é responsável pela resolução de todos os problemas. 

Ele reconstrói corações, ele cura desiludidos, ele vence a Tristeza... 

 

Juntos, eu e o Tempo tivemos três filhos:  

A Amizade, a Sabedoria e o Amor. 

A Amizade é a filha mais velha.  

Uma menina linda, sincera, alegre.  

A Amizade brilha como o sol. 

A Amizade une pessoas, pretende nunca ferir, sempre consolar. 

A do meio é a Sabedoria, culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao Pai, o Tempo. 

A Sabedoria e o Tempo andam sempre juntos! 

O mais novo é o Amor. 

Ah! Como esse me dá trabalho! 

É teimoso, às vezes quer morar num só lugar... 

E eu, digo-lhe sempre: 

Amor, tu foste feito para morar em dois corações, não apenas num. 

O Amor é complexo, mas é lindo, muito lindo! 

Quando ele começa a fazer estragos eu chamo logo o seu pai, o Tempo, e aí o Tempo fecha todas as feridas 

que o Amor abriu! 

 

Uma pessoa muito importante ensinou-me uma coisa: 

Tudo no fim, dá certo. 

Se ainda não deu é porque não chegou ao fim. 

Por isso, acredita sempre na minha família. 

Acredita no Tempo, na Amizade, na Sabedoria e principalmente no Amor. 

 

Aí, com certeza, um dia, eu, a Felicidade, baterei à tua porta!!! 
Rafaela vsl in https://www.pensador.com/texto_sobre_familia/ 
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