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Uma vez Escuta,  

Sempre Escuta 
 

 

Mais que uma frase feita, é um sentimento que todos os verdadeiros escuteiros vivem 

diariamente. Tudo o que aprendemos neste movimento diariamente ao longo de nossas 

vidas, especialmente nos momentos de atividade escutista, são uma formação contínua de 

valores e ideais que aplicamos, de um modo, digamos inconsistente, diariamente, na nossa 

vida pessoal e profissional.  

Sempre alerta para servir é o lema que explica esta vivência, 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.   

Não quero com isto que interpretem de uma forma redutora a vivência escutista, muito pelo contrário, pois 

pretendo destacar a importância natural que os escuteiros têm nas comunidades em que estão envolvidos. 

Neste ano temos vários homens e mulheres que sentiram o chamamento desde modo de estar na vida e que 

aprendem diariamente estes valores que B.P. deixou para todos nós, para que com felicidade deixemos o 

mundo um pouco melhor que o encontramos. 

Para ti, que sentes cansaço e desalento, lembra-te que a tua maior recompensa é a felicidade de fazer o bem 

sem olhar a aquém e que, com essa atitude, deixas o mundo melhor para as gerações vindouras. 

Conto contigo escuteira e escuteiro adulto para que consigamos uma Fraternidade mais forte, mais unida, 

mais interventiva, resultando assim numa Região de escuteiros adultos felizes por contribuírem na construção 

de uma Diocese do Porto mais Forte e mais Social. 

Boa Caça,   

 

André Maciel Sousa 

Presidente da Direção Regional do Porto 
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A Direção Regional preparou e ou colaborou com os Núcleos na 

preparação, divulgação e realização das atividades, que constavam 

do plano de atividades para o ano de 2018, participou também em diversas atividades 

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

 

 

19 a 22 Julho – IX ACANAC – Tresminas em Vila Pouca de Aguiar, sob o tema “Explora o ouro do teu coração”, 

com a magnifica organização da FNA Núcleo de Chaves. 

 

28 de julho a 05 agosto – Apoio ao ACAREG do CNE Porto, com os associados de Oliveira do Douro, tendo a 

DR sido representada pelo Secretario da DR e pelo Presidente do CF na cerimónia de encerramento. 

 

25 e 26 agosto – Reunião Direção para preparação do Raidescobrindo 2018. 

 

28 agosto – Reunião com chefe Cardoso da Junta do Núcleo Litoral do CNE, responsável pela coordenação 

logística do JOTA JOTI 2018, em Matosinhos, para levantamento das necessidades de apoio da FNA para esta 

atividade. 

 

01 setembro – Reunião com DN na Sede Nacional. 

 

15 setembro – Reunião com Junta de Freguesia de Canelas. 

 

15 setembro – Formação, curso Base em Santiago de Bougado. 

 

16 setembro – Caminha com Camilo, em Burgães. Coorganização dos Núcleos de Rebordões e Burgães. 

 

22 e 23 setembro – RaidEscobrindo 2018. 
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A Região do Porto 
no ACANAC 2018 

 

 

A Região do Porto esteve em Vila Pouca de Aguiar no IX ACANAC 

representada pelo seu Presidente e membros da Direção Regional, mas não só!... 

Estiveram também largas dezenas de escuteiras e escuteiros, 

associados dos Núcleos da Região que levaram “ouro” nos seus 

corações! Que souberam, ao longo dos quatro dias da 

atividade, estar à altura da Região a que pertencem e que tão 

bem representam.  

Assim como os romanos deixaram marcas em terras de Vila 

Pouca, também esta Região deixou a sua marca neste ACANAC. 

Boa disposição, alegria, partilha, serviço e camaradagem foram 

o cunho de uma Região cada vez mais forte e responsável! A 

Região somos NÓS! Somos TODOS!! 
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A Região do Porto no ACANAC 2018 
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Raidescobrindo – 2018 
 

No passado dia 22 e 23 de setembro, a região do 
Porto da Fraternidade Nuno Álvares organizou a 
terceira edição do Raidescobrindo, uma atividade de 
encontro com a Natureza, uma das bases 
fundamentais de qualquer escuteiro, tendo este ano 
uma descoberta à Serra da Cabreira e nascentes do 
rio Ave. A base esteve localizada nas casas abrigo da 
Serradela em Vieira do Minho.   
 
Estiveram presentes os núcleos de Burgães, Cidade do 
Porto, Ermesinde, Fânzeres, Grijó, Nogueira Cravo, 
Oliveira Douro, Rebordões, Santo Isidoro de Romariz 
e São Martinho de Bougado. 

Esta atividade tinha, desde o primeiro momento, características diferentes, pois ao contrário do habitual, os 
familiares não estavam presentes, porque tinha um objetivo claro de redescoberta de cada um, do conjunto, 
da natureza, de Deus, numa caminhada de partilha para com Deus e a Natureza, a associação e cada um. 

A atividade iniciou-se com o raide pelo PR4 – Percurso do Turio, realizado em grande parte no coração do 
Turio, proporcionou o contacto direto com o que de mais belo a natureza tem. Foi possível observar espécies 
florestais diversas, com exemplares frondosos. As linhas de água rasgam estes povoamentos, dando graça e 
enriquecendo toda esta paisagem. O sossego e a tranquilidade que aqui se sente e vive é um dos fortes 
motivos para que esta área seja habitualmente frequentada por corços, javalis, esquilos e raposas. Para além 
de poder atravessar o seio de todo este ecossistema, foi possível apreciar a sua inegável valia estética, 
observando-o dos miradouros da Serradela e da Pedra Escrita. Foi ainda possível observar, ao longo do trilho, 
diversas estruturas de reconhecido interesse patrimonial. 

O serão foi preenchido com uma meditação coletiva e partilha dos sentimentos para os momentos vividos 
durante a caminhada, assim como um sentimento comum de rever o modelo para possibilitar a participação a 
mais associados. 

A manhã de Domingo chegou com os primeiros raios de Sol e com a saída para a aldeia de Agra, com um 
percurso junto ao rio Ave, na procura de uma das nascentes deste. 

No encerramento, o balanço foi extremamente positivo e a vontade de repetir 
fortemente bradada, pelo espirito de partilha e união conquistado e pelos 
momentos jamais esquecidos. 

Redescobrimos valores de escutismo e solidariedade, partilhamos a vitória de um 
novo Nós!  

          AMSS 
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Raidescobrindo – 2018 
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Núcleo de São Cristóvão (Nogueira do Cravo) 
 

No mês de Julho tivemos uma grande atividade que envolveu todos os elementos do Núcleo. 

Desafiamos o nosso agrupamento, 534 Nogueira do Cravo, a 

sermos nós, Núcleo de São Cristóvão, a realizar a atividade de 

final de ano para o agrupamento. Foi um desafio aceite pelo 

CNE e foi uma atividade que nos deu muito gozo realizar, já que 

foi a primeira que fizemos, enquanto Núcleo, de forma integral 

para o CNE.  

O local de acampamento foi Romariz e contou com o apoio do 

Núcleo FNA de Santo Isidoro, a quem agradecemos. 

Agradecemos também ao agrupamento 534 pela confiança 

demonstrada no nosso trabalho, certos de que os laços de Amizade e Escutismo que nos unem, se 

fortaleceram. 

 

No dia 4 de Agosto, como já é hábito no CNE, 

foi realizado um convívio da família escutista 

do 534 no parque de merendas em Codal, 

Vale de Cambra. 

Por norma, reúnem-se neste encontro os 

atuais elementos do agrupamento e 

respetivas famílias, o nosso Núcleo e são 

ainda convidados antigos escuteiros do 

agrupamento que desta forma podem 

relembrar atividades passadas e momentos 

inesquecíveis vividos no agrupamento.  
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Núcleo de São Cristóvão (Nogueira do Cravo) 
 

Estiveram presentes cerca de 150 pessoas, divididos em 

“patrulhas”, e o dia foi repartido entre o almoço de 

convívio e a realização de jogos escutistas. Houve 

emoção, entusiasmo, (alguma batota), muitas 

gargalhadas e acima de tudo, alegria e felicidade. 

Este foi um daqueles dias que queremos e vamos repetir, 

tal a harmonia que se viveu. 

O nosso Núcleo foi convidado pelo agrupamento 
534 do CNE de Nogueira do Cravo a estar 
presente, no dia 30 de Setembro, na atividade 
que marcou o arranque do ano escutista e das 
suas atividades.  
A atividade foi na praia da Lomba, em Castelo de 
Paiva, e foi um dia de convívio, de reencontros e 
boa disposição, onde não faltaram jogos entre 
CNE e FNA.  

 
O nosso Núcleo privilegia a boa relação com o nosso 
agrupamento, pois só assim seremos uma família junta e 
unida na possibilidade de crescermos em qualidade e 
número e, como escuteiros, ser capazes de proporcionar 
aos outros um pouco da nossa Felicidade. 
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Núcleo de Alfena 
 

O nosso Núcleo esteve presente no IX 

ACANAC – FNA em Tresminas, Vila Pouca 

de Aguiar. Os participantes vieram 

encantados e felizes pelo espirito 

escutista, vividos nesses dias. 

 
 
30 de julho - Festa de Nossa Senhora do Amparo - Procissão Solene – Tapete de Flores 
O nosso Núcleo participa na elaboração do tapete com um motivo próprio e participa nas festividades e na 
procissão que une a Igreja matriz à capela de Nossa Senhora do Amparo. 
 

 
15 de agosto - Louvor à mãe, Virgem Santa, e homenagem ao Pe. Nuno Maria Cardoso.  
Uma muito justa homenagem a quem foi capaz de sonhar e concretizar um conjunto notável de obras: a Igreja 
Matriz, o Centro Social e Paroquial, Pavilhão Gimnodesportivo, Lar de Idosos, Novo Santuário da Nª Sª do 
Amparo, Centro Pastoral de Nossa Senhora da Paz e o Pólo II da Obra Social, pensada para as pessoas 
portadoras de deficiência. Não concluiu esta obra devido ao seu falecimento em 15 de Agosto de 1999. 
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Núcleo de Alfena 

 
Nos dias 22 e 23 de setembro o nosso Núcleo 

comemorou mais um aniversário.  

Aconteceu que, nessa mesma data, a nossa paróquia 

encerrou as comemorações dos cinquenta anos da 

sagração dos altares, da Igreja Matriz, com o seguinte 

programa: Missa às 10 horas do dia 22, ficando no final 

desta o Santíssimo Sacramento exposto até às 11 horas 

do dia 23. 

Esta festa favoreceu espiritualmente imenso a nossa, 

porque podemos animar a celebração eucarística com 

o coro do Núcleo, dando graças a Deus pela nossa 

existência, vida e saúde.  

Também na adoração ao Santíssimo Sacramento, a 

FNA esteve em adoração na primeira hora. Oramos, 

meditamos, rezamos, cantamos e fizemos silêncio…! 

Além desta vivência religiosa, salientamos o jantar 

comemorativo com a presença honrosa do nosso 

assistente Pe. Manuel Fernando, assim como também, 

a presença dos dirigentes do nosso agrupamento do 

CNE de Alfena, Fátima e Zé. Seguiu-se uma animada 

festa com bolo e acompanhamento. 

Estamos preparados para voltar a comemorar no próximo ano. Só pedimos um ano de cada vez. 
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Núcleo de Ermesinde 
 
Participação no IX ACANAC 

O Núcleo de Ermesinde participou naquela que é a 
rainha das atividades a nível nacional e naquela em que 
todo e qualquer escuta tem orgulho em participar: O 
ACANAC! 

Este ano, o IX, foi em Tresminas, Vila Pouca de 
Aguiar e durante 4 dias foi possível pôr em prática a 
essência de ser escuteiro. Houve Alegria, Amizade, 
Partilha e muita Fraternidade!  
Venha o próximo! 

 
Dia 12 de agosto. 
Comemoração do 
padroeiro da paróquia 
de Ermesinde: S. 
Lourenço de Asmes.  
O nosso Núcleo, que 
tem S. Lourenço 
também como seu 
padroeiro, como 
sempre participou nas 
cerimónias e também 
na organização e 
serviço da procissão. 
Ao Núcleo de Fânzeres que se fez representar, os nossos agradecimentos. 
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Núcleo de Ermesinde 
 
No dia 9 de setembro realizamos a nossa habitual peregrinação ao 
Santuário de Fátima. Esta peregrinação anual aberta à comunidade é já 
uma referência na paróquia e procurada por aqueles que connosco 
querem viver um dia de Fé no lugar sagrado que é a Cova da Iria em 
Fátima. É mais de uma centena e meia de peregrinos que ao longo da 
viagem em oração e no santuário, junto à N.ª Sr.ª de Fátima, se 
entregam, oram e dão graças. 
Enquanto escuteiros, fazemos serviço na procissão de entrada da 
eucaristia, nas macas e na comunhão. 

 
Dias 22 e 23 de Setembro – Raidescobrindo 2018 – Serra da Cabreira. 
Nesta já tradicional atividade promovida pela Direção Regional, o nosso Núcleo, mais uma vez disse: Presente! 
A partir das casas abrigo da Serradela, onde esteve instalada a base da atividade, foi possível explorar e 
descobrir a serra da Cabreira e a nascente do rio Ave. Consideramos que o objetivo proposto para a atividade 
foi cumprido e que se viveram bons momentos em fraternidade. 
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Núcleo de S. Martinho do Bougado 
 

Decorreu no passado dia 15 de setembro no 

Auditório da Junta de Freguesia de Bougado, uma 

ação de formação promovida pelo Núcleo de S. 

Martinho de Bougado – Trofa.  

Esta formação designada “Curso Base”, teve por 

objetivo formação de elementos da FNA – 

Fraternidade Nuno Alvares, para que melhor sirvam 

os princípios do escutismo, na perspetiva do 

escutismo adulto. Um escutismo católico, 

vocacionado ao serviço, à proteção do meio 

ambiente e interação com a sociedade e as 

associações que a integram. 

Nesta formação levada a cabo com a supervisão do Secretário Nacional para a Formação, sendo formadores 

elementos do departamento de formação das Regiões de Braga e do Porto, com o apoio da Junta de União de 

Freguesias de Bougado (S. Martinho e S. Tiago) na cedência do Auditório, espaço este que reúne excelentes 

condições para o efeito.   

A reunião de todas estas pessoas e vontades, em muito 

contribuíram para o sucesso desta formação, a quem 

aqui deixamos um público agradecimento.   

Além dos elementos dos núcleos de Burgães e S. 

Martinho de Bougado – Trofa, que já fazem parte ativa 

da FNA, participaram mais dois formandos, novos 

elementos, que não tendo sido escuteiros na sua 

juventude, podem agora conhecer e participar de um 

ideal escutista, que tem por missão maior, “deixar o 

mundo um pouco melhor do que o encontramos”. Estes 

elementos farão a sua integração plena na associação 

ao realizarem o seu compromisso, numa cerimónia que 

decorrerá ainda antes do final de 2018.  

 

Este é o caminho que trilhamos por um escutismo mais 

participativo, mais preparado e eficiente, 

continuaremos a seguir este ideal e a levar ao 

conhecimento que quem se sinta disponível a participar 

nesta tarefa de deixar o mundo um pouco melhor com a 

sua passagem por esta vida.  
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Núcleo de S. Martinho do Bougado 
 

O núcleo da FNA de S. Martinho de Bougado – Trofa, 

preparou e levou a cabo uma peregrinação a Fátima 

no passado dia 30 de setembro de 2018, onde reuniu 

nove elementos deste Núcleo e familiares, a quem se 

juntaram ainda um elemento do Núcleo da FNA de S. 

Tiago de Bougado e uma dirigente do CNE da Trofa. 

 

Esta atividade foi coroada de sucesso, permitindo aos 

elementos do núcleo e aos dois elementos 

convidados, realizar mais uma atividade de Cidadania 

e serviço ao próximo, sendo solicitados à chegada ao 

santuário, para colaborar com os serviços permanentes do santuário, na prevenção e assistência na eventual 

necessidade de socorro aos peregrinos durante a eucaristia, seguindo-se a cerimónia, “Bênção dos 

Capacetes”, dedicada aos Motares que se deslocaram em elevado numero ao Santuário de Fátima, (estimado 

em 150 mil motares), colaborando na organização de 

segurança, com digna prestação. Sendo o Núcleo de S. 

Martinho de Bougado-Trofa neste dia o único 

contingente de escuteiros presente no Santuário, o 

seu desempenho mereceu o reconhecimento, 

merecedor dos elogios dos responsáveis pela 

organização e segurança ao Santuário de Fátima, que 

muito nos orgulhou, sentindo cumprida a missão de 

Cidadania como Escuteiros Adultos.  

Foi ainda oportunidade de dois novos elementos, que em breve farão o seu compromisso, sentirem o 

verdadeiro significado de ser Escuteiro Adulto, participando em pleno na comunhão da fé e nas tarefas que 

nos foram confiadas. Também estes saíram 

renovados de corpo e alma, pela entrega ao serviço, 

pelas responsabilidades que lhes eram confiadas e a 

elas deram o melhor contributo. Esta atividade foi 

possível com o apoio da Câmara Municipal da Trofa 

que cedeu um autocarro com capacidade de 32 

lugares, a quem deixamos aqui expresso o nosso 

agradecimento, bem como ao Sr. Carlos, motorista, 

que se excedeu em simpatia para que a viagem fosse 

especialmente agradável.    
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Núcleo de Santo Isidoro de Romariz 
 

No dia 14 de Julho, o 

núcleo  de Santo 

Isidoro  participou  na 

5ª Edição 

do  Regresso às 

Origens, no Castro de 

Romariz. 

 

O Núcleo de Santo Isidoro, esteve presente no 3º Convívio Paroquial, participando ativamente na Eucaristia e 

no almoço partilhado.      

O Núcleo de Romariz, participou  no dia 

5 de  Agosto  na procissão do Divino Salvador a convite do 

núcleo de Fânzeres. 

 

Nos dias 22 e 23 de Setembro o nosso Núcleo esteve 

presente, com muito orgulho, no Raidescobrindo 2018, 

Serra da Cabreira em Vieira do Minho. 
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Núcleo de Santo Adrião de Vizela  
 

 

Nos dias 7 e 8 de Julho, o nosso Núcleo participou no 

aniversário do, também nosso, agrupamento 599 do CNE. 

Foi com muito orgulho que fizemos parte desta festa da 

celebração dos seus 40 anos de vida e serviço do agrupamento 

em prol da formação dos nossos jovens. Orgulhosos também 

por termos tido a oportunidade, um dia, de ter feito parte desta 

família e termos crescido e ajudado a crescer.  

 

No dia 15 de Setembro organizamos em 

conjunto com a comissão da fábrica da 

Igreja, uma tasquinha para angariação de 

fundos.  

Esta foi mais uma iniciativa conjunta, entre muitas já realizadas em prol da nossa paróquia. 
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Núcleo de Oliveira do Douro 
O núcleo da FNA de Oliveira do Douro, durante o terceiro 

trimestre de 2018, aproveitando o período mais seco de 

verão, despendeu grande parte do seu tempo na renovação 

do seu espaço, para com isso poder acolher melhor os núcleos 

e os agrupamentos que queiram usufruir do nosso fantástico 

espaço tendo em conta que temos uma vasta área verde 

envolvente e praticamente sobre o rio Douro. 

Ainda assim estivemos presentes no ACANAC da FNA em Vila Pouca de Aguiar e participamos nos serviços do 

ACAREG do CNE do Porto que se realizou no Boçaquinho em Cortegaça de 30 de julho a 4 de agosto. 

Também em 

Agosto como já 

tem sido hábito 

todos os anos, 

realizamos uma 

atividade de 

angariação de 

fundos para ajudar 

a custear as nossas 

obras, com um 

barzinho na nossa sede durante os quatro dias de festa da paróquia em honra da nossa padroeira S. Eulália. 

Em Setembro, nos dias 22 e 23, o nosso Núcleo participou, nesta que já é a terceira edição do Raidescobrindo 

e que neste ano de 2018 aconteceu na serra da Cabreira em Vieira do Minho. 
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Núcleo de Fânzeres 
Em Julho, nas festividades em honra a S. Tiago, o nosso Núcleo, como sempre, marcou presença e prestou 

serviço na procissão embelezada pelos tapetes 

florais que são já uma tradição bem conservada 

através do apoio voluntário dos populares. 

 

Novamente, no primeiro fim de semana de agosto, 

orgulhosamente e em missão de serviço, levamos o santo 

padroeiro de Fânzeres, Divino Salvador. 

Ajudaram-nos com a sua presença e espírito de interajuda 

alguns nossos irmãos fraternos dos Núcleos de Romariz e 

Ermesinde. 

Em setembro estivemos presentes naquela que foi para nós a grande atividade deste trimestre: o 

Raidescobrindo – 2018, na serra da Cabreira em Vieira do Minho. Ao longo dos dois dias de atividade e de 

descoberta da natureza, acabamos por nos descobrirmos também mais um pouco de nós mesmos com os 

momentos de amizade e partilha existente no grupo. Sentimos que valeu a pena e voltamos de coração cheio.  
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Núcleo de Rebordões 
 

Trilhos de Camilo  
 

“Camilo Castelo Branco foi um escritor português, romancista, cronista, crítico, dramaturgo, 

historiador, poeta e tradutor. Nasceu em Lisboa a 16 de Março de 1825 e morreu a 1 de 

Junho de 1890 em Vila Nova de Famalicão, São Miguel de Seide. Foi ainda o 1.º Visconde de 

Correia Botelho, título concedido pelo rei D. Luís.  

Foi um dos escritores mais prolíferos e marcantes da literatura portuguesa. Teve uma vida atribulada, que lhe 

serviu muitas vezes de inspiração para as suas novelas. Foi o primeiro escritor de língua portuguesa a viver 

exclusivamente dos seus escritos literários. Apesar de ter de escrever para o público, sujeitando-se assim aos 

ditames da moda, conseguiu manter uma escrita muito original.” (wikipédia) 

 

Ora a FNA foi à descoberta de 

Camilo, seguindo o trilho de uma 

das suas novelas, a Bruxa de 

Monte Córdova. 

No passado dia 15 de Julho, o 

Núcleo de Rebordões em co-

organização com o Núcleo de 

Burgães, levou a FNA foi descobrir 

os encantos de Cabeceiras de 

Basto. No belo Mosteiro de S. 

Miguel de Refojos, o amor provoca 

dor. A política, a Igreja, o poder, a 

paixão e a vida humilde e simples 

dos que por lá habitavam, são os 

principais ingredientes para uma 

história de amor proibido. Um belíssimo passeio literário com os participantes a viver a história de dentro 

para fora, como se tivessem regressado a 1829.  

O passeio pelos jardins da praça, a oração e leitura da novela no interior do Mosteiro, a participação na Missa 

Campal em honra de Nossa Senhora da Saúde, trajando de acordo com os hábitos e costumes da época 

conferindo cor e som a juntar a toda a azáfama festiva local. 

O almoço convívio e partilhado num ambiente verdadeiramente apaixonante ou não fosse o Parque 

Ambiental de Cabeceiras de Basto uma verdadeira maravilha da natureza e cuidado pelo homem. 

Angélica Florinda, após ter fugido para o Porto, foi viver para Penafiel com o verdadeiro amor da sua vida, 

Tomás de Aquino ou Frei Tomás de S. Plácido e agora Alferes dos Lanceiros das tropas leais à Rainha D. Maria 

II.  
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Núcleo de Rebordões 
 

Ali nasceu o filho do grande amor e um ano mais tarde, Tomás de Aquino morre em combate às portas de 

Lisboa. 

Iremos acompanhar o final da história, na Romaria de Burgães a Monte Córdova, a realizar a 16 de Setembro, 

onde a história terminará de forma absolutamente dramática. 

Agradecimentos à C.M. de Cabeceiras de Basto pelo acolhimento, reserva e cedência de lugar para o almoço 

convívio no Parque Ambiental, à C.M. de Santo Tirso pelo transporte disponibilizado e ao Pe. Manuel Quinta 

pela cedência do Mosteiro para o conto da história e leitura do livro em ambiente realista da novela. 

Para mais tarde recordar…                          (Nota: este texto não obedece ao novo acordo ortográfico por manifesta discordância do autor.) 

 

16 de setembro (2º acto) 

 
A Fraternidade Nun'Álvares, Escuteiros adultos, através dos núcleos de Burgães (Sto 
Tirso) e de Rebordões e o grupo de teatro Grutaca de Seide, promoveram o romance 
de Camilo Castelo Branco "A Bruxa de Monte Córdova" fazendo a recreação e 
representação de partes da ação do romance nos próprios lugares referidos pelo 
escritor Camilo Castelo Branco.   
Esta iniciativa teve início, no passado dia 15 de Julho, no mosteiro de S. Miguel de 
Refojos em Cabeceiras de Basto, local onde começa a narrativa desta história. 
"...Angélica Florinda, do picoto, moçoila de rara beleza desperta a curiosidade, 
interesse e cobiça de todos, inclusive a comunidade monástica. Apaixona-se por Tomás 
de Aquino, estudante no mosteiro de S. Miguel de Refojos”.  
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Núcleo de Rebordões 

 
O enredo desta história é passado durante a guerra liberal, que por sua vez nos diz que Tomás de Aquino 
perde a vida durante a guerra. Angélica Florinda sem o seu amor e perdendo o rasto do filho de ambos, por 
ter emigrado para o Brasil, vai acabar sozinha em Monte Córdova na capela do Senhor do Padrão pedindo a 
Deus pelas pessoas. 
O Barão de Burgães mais a sua esposa têm curiosidade em conhecer a "bruxa" e vão em romaria juntamente 
com os seus quatro filhinhos, criados e feitores, desde a sua quinta em Burgães, até Monte Córdova..." 
Bem! Ficamos por aqui. 

No passado domingo, dia 16 de 
Setembro, pela manhã, a Fraternidade 
Nuno Álvares e o grupo de teatro 
Grutaca vestidos a rigor, fizeram a 
recreação desta romagem do Barão de 
Burgães, família e seus amigos pelos 
montes da Senhora da Assunção até 
Monte Córdova. Chegados à capela do 
Senhor do Padrão deparamo-nos com 
muita gente à espera do que iria 
acontecer. Pois então, no interior da 
capela assistimos a um exorcismo, 
expulsando o espírito ruim que se 
meteu no corpo duma rapariga que, 
segundo dizem, tinha uma obstrução no 
corpo, salvo em tal lugar! (Episódio 
escrito por Camilo). Esta representação 
foi efetuada pelo grupo de teatro 
GRUTACA. 
E como não há mordomia sem 
comedoria, a atividade terminou no 
parque de merendas de Valinhas 
refastelando os estômagos dos 
participantes com iguarias e bebidas de 
fazer dar arrotos de bomba real e de 
pôr as faces rosadas nas senhoras e as 
pescoceiras vermelhaças dos 
cavalheiros. 
Excelente iniciativa, um autêntico 
quadro vivo do século XIX. Muito 
participada, grande entusiasmo de 
quem participou e de quem teve 
oportunidade de assistir. 
Mais iniciativas seguirão.      
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Era uma vez… 
 

“Era uma vez, uma floresta onde todos os animais viviam em paz.  

Certo dia, sem qualquer aviso, começou um incêndio e a bicharada partiu em 

desespero.  

Cada um, por si, tentava salvar-se em debandada geral, mas porém, um 

animalzinho destacava-se no meio de todos os que fugiam às chamas. Era um 

pardal! 

Ele voava, indo e vindo, desde o lago ao foco de 

incêndio levando uma gotinha de água de cada vez, 

na tentativa de apagar o incêndio… 

O elefante, ao ver isto, foi ao encontro do pobre 

pardal e perguntou:  

-Estás louco, pardal? Achas que vais apagar o 

incêndio sozinho? 

E o pardal respondeu:  

-Sei que não vou conseguir sozinho, mas estou a fazer a minha parte!..” 
 

 

Por mais pequenos e insignificantes que pareçam as nossas ações e os nossos esforços na 

tentativa de ser útil, de ajudar alguém ou um todo, não deixemos de fazer a nossa parte e 

tenhamos a consciência de que, por vezes basta um sorriso nos lábios, um olhar esperançoso, 

um gesto repleto de gratidão para fazer um coração feliz! 

Isto é Solidariedade, isto é Amor e isto é, também, ser Escuteiro! 

 

J.A.M 
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