
                                                 Circular nº 69/05 
de 

21 Outubro 
De: Secretaria Nacional dos Adultos 
Para: Juntas Regionais e Juntas de Núcleo 
 
Assunto: Dia D 
 
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. 
Deus quis que a terra fosse toda uma, 
Que o mar unisse, já não separasse. 
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma,  

E a orla branca foi de ilha em continente, 
Clareou, correndo, até ao fim do mundo, 
E viu-se a terra inteira, de repente, 
Surgir, redonda, do azul profundo.  

Fernando Pessoa 

Vimos divulgar a reconstituição da época gloriosa da nossa Pátria “A Expansão Portuguesa”. 
É Luís de Camões, de uma forma condigna que trás até nós o entusiasmo lusíadas dos 
séculos XV e XVI. O tempo em que os Portugueses cumpriram a missão mais determinante 
e fecunda de toda a história da Humanidade. 
 
Empreendimento colectivo de heróica tenacidade, forte querer e sacrifícios sem conta, de 
múltiplos esforços e vontades que homens de têmpera do Infante D. Henrique e da energia 
do Rei D. João II souberam, congregar e planificar com inteligência nunca igualada. 
 
Em Caravelas e Naus, por oceanos jamais navegados, venham todos assistir à 
reconstituição de feitorias e novos mundos. 
 
Desta feita: 
 

 Porto de Abrigo - Cada Contingente deverá fazer-se acompanhar pelo seu Navegador; 
Tomada do Castelo – Desfile - Cada Navegador, deverá fazer-se acompanhar pela sua 

tripulação: patrão, piloto, sota-piloto, contra-mestre, escrivão, despenseiro, guardião, 
meirinho, carpinteiro, calafates, tanoeiro, barbeiro (cirurgião), besteiros, bombardeiros, 
estrinqueiros, marinheiros, grumetes e os pajens; 

 Porto de abrigo - Cada Caravela deverá ter o respectivo estandarte, representativo do 
Navegador e Região: (a cor predominante dos estandartes segue em anexo); 
 



 Desfile - Todos os participantes deverão apresentar-se com trajes e acessórios da
época inerentes à respectiva função na Caravela; 

 Porto de Abrigo - Cada contingente ficará em espaços próprios de acampamento. Não
será necessário levar prato, copo e talheres, pois será disponibilizado pela Secretaria; 

Todas as refeições serão da responsabilidade da Organização;  

 Feira Medieval - Para a Feira Medieval, cada contingente deverá trazer consigo todos
os produtos, bens, materiais que queira pôr à troca e, que de certa represente a sua
Região, respectivas tradições, usos, costumes, sabores (feira gastronómica), animação, ... 
 
 
 
 
Para qualquer esclarecimento, não hesitem em contactar-nos. 
 
Desejando-vos um bom trabalho ficamos a contar com o vosso empenho e dedicação! 
 
Sempre Alerta Para Servir 
 

 
 
Raquel Sofia Silva 
Secretária Executiva 
 
 



 
 
 

 


