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Editorial

Compromisso... Ação... Serviço...
Caros Amigos,
Ao preparar este texto para o 1.º Editorial da
minha responsabilidade, no nosso Compasso,
revivi estes dois meses intensos que se iniciaram
no dia 11 de dezembro, embora oficialmente
apenas se tenham iniciado a 1 de Janeiro de 2017.
É para mim muito gratificante ter podido nestes
parcos dias, dar seguimento às ideias que nos
nortearam na nossa caminhada quando da
apresentação do nosso Projeto.
Algumas das mais significativas:
• A ida a Fátima para apresentarmos nossas
ideias e a Associação aos Senhores Bispos da
Conferência Episcopal do Laicado e Família.
• A realização do INDABA / INDUNA com a presença de representantes das futuras
Regiões.
• O início de um novo conceito de receção dos Censos Anuais com entrega imediata
das vinhetas.
• O Inicio do percurso do Tema Anual “ Caminhada com Maria” na Atividade Nacional
“ Criar Raízes VI”.
• O lançamento do DMF com mais artigos para disponibilizar aos nossos Associados,
possibilitando uma maior e mais fácil uniformização da Associação.
Enfim tudo isto em simultâneo com alguns trabalhos de melhoramento das condições
da nossa Sede Nacional e do sempre necessário “ganhar” conhecimento dos vários
atos de gestão com as alterações legais necessárias.
A Direção Nacional como está previsto, tem reunido mensalmente, tendo igualmente
realizado reuniões alargadas (a cada dois meses) com os responsáveis dos
Departamentos Nacionais, como forma de agilizar processos e decisões e igualmente
para o crescimento deste grupo que são os Serviços Nacionais.
A proximidade que é parte da nossa ideia, tem sido uma constante, diversificando os
contactos com aqueles que estão mais isolados, na procura de os incluir cada vez mais
no espirito da Associação.
As visitas às Dioceses para apresentação de cumprimentos já têm mais datas agendadas
e é um trabalho ao qual estamos a dedicar uma parte significativa do nosso tempo.
À data da publicação deste texto, já teremos agendado possivelmente encontro com
a nova Junta Central do CNE, ao que se seguirão encontros com as Juntas Regionais
(preferencialmente onde não existem Direções Regionais da FNA).
O sentimento que vos expressei no início deste texto, esta intensidade com que temos
vivido estes dias, deixa-me de alma cheia, e acredito que esta equipe a que tenho o
orgulho de presidir, tem demonstrado ter a capacidade para encontrar as soluções
necessárias para levarmos a bom porto estes encargos a que nos propusemos, assim
tenhamos a ajuda de Deus e o necessário apoio da Associação.
Estamos a caminho de uma FNA:
Mais COMPROMETIDA… Mais ATUANTE… Mais CAPAZ DE SERVIR…
Essa é a nossa vontade, com a Graça de Deus. •
Domingos Leal do Paço
Presidente Nacional da FNA
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O tema para este ano de 2017 é “Caminhada
com Maria” e irá desenrolar-se como uma
“Peregrinação” que culminará com uma
peregrinação da FNA ao Santuário de Fátima
no mês de Setembro. O tema “Peregrinar” tem
um sentido muito profundo como expressão
da vida da Fé. Peregrinação, no seu sentido
literal, significa uma “viagem para uma terra
estrangeira”. É uma prática religiosa que
consiste numa viagem, coletiva ou individual,
para um lugar sagrado. Na simbologia das
diversas religiões, a peregrinação lembra a
vida do homem neste mundo, a qual não é
definitiva, mas apenas uma passagem. A meta a
alcançar é sempre algo de transcendente “fins
longínquos e de natureza superior”. O peregrino
procura identificar-se com aquele que santifica o lugar para onde se peregrina, que,
para nossa Fé, é Cristo. O peregrinar implica algumas atitudes: o despojamento e
o desprendimento, a purificação, a redescoberta do essencial, o fortalecer a Fé, e o
encontro com o próximo.
Para a nossa Peregrinação, que já começou com a imagem peregrina de Nossa Senhora
de Fátima, e que na primeira fase será mais de ordem espiritual, e depois física também,
faço um desafio concreto: procurar retomar o sentido da “Partida” que está prevista
na metodologia do escutismo no CNE. Recolocar-se no momento da “partida”. Talvez
muitos dos elementos da FNA nunca tenham tido a celebração da partida, muitos poderão
nem ter sido caminheiros. Mas, espiritualmente, recuperar os valores e o sentido de
partir. O sentido de estar numa “nova etapa” cuja meta é mais longe, o contexto agora é
outro, o meio onde se está inserido é diferente, os desafios são diferentes, procurando
continuar a crescer e seguir no caminho da conversão. A caminhada interior continua
a ser fundamental para dar sentido à caminhada exterior. Tentar encontrar o Criador
dentro de nós mesmos no universo que existe dentro de cada um; encontrar Cristo no
próximo “tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos a Mim o fazeis”, e
“amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. Pedir ao Pai a força do Espírito Santo para
poder caminhar na intimidade com Deus.

Caminho da Fé

Caminhada com Maria

Algumas pistas concretas:
1. Reler a última Mensagem de BP interiorizando-a e salientar:
uma vez escuteiro, sempre escuteiro: “apegai-vos sempre à
vossa promessa escutista – mesmo depois de já não serdes
rapazes, e Deus vos ajude a proceder assim”.
2. Ler no evangelho a passagem dos discípulos e Emaús em São
Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. E fazer interiormente
a mesma caminhada como os Discípulos: sentir Jesus a
caminhar consigo, a explicar as Escrituras e a partir o Pão.
3. Retomar os símbolos da Caminheiro: a Tenda, a Mochila,
a Vara bifurcada, o Fogo, o Pão e o Evangelho e meditar a
partir de cada um deles e ter presente que são elementos
essenciais para o Peregrino. •

Pa. Joaquim Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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Tema Anual
Caminhada com Maria começa em Vila Real

“Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha…”. (Lc 1, 39-45)
Em ano de celebração do centenário das aparições de Maria, Nossa Mãe, somos todos convidados a juntar-nos em oração
e a celebrar a humildade, serviço e pureza de Maria, a menina mulher escolhida por Deus.
No âmbito das comemorações do centenário das aparições em Fátima, a Fraternidade Nuno Álvares vive Maria e por
proposta da Direção Nacional e durante este ano de 2017, Maria Escuteira torna-se peregrina e percorrerá o País, junto dos
Núcleos, Regiões e Escuteiros Adultos que dão vida a esta Associação, com meta precisamente em Fátima, em Setembro
próximo, aquando da nossa peregrinação nacional.
A primeira paragem de Maria foi o Campo Regional de Atividades Escutistas (CRAE) do CNE, em Mascozelo, onde o Núcleo
Cidade de Vila Real recebeu das mãos da Direção Nacional da FNA a Imagem Peregrina.
A entrega da Imagem Peregrina realizou-se no âmbito da sexta edição do Criar Raízes, tendo sido assim testemunhada
por todos os participantes e presidida pelo Padre Manuel Coutinho, nosso assistente. Numa singela cerimónia, evocamos
Maria escuteira, no sentido dela estar presente em toda a nossa atividade.
No domingo, a Imagem Peregrina viajou connosco até a Igreja Paroquial de Godim, onde, depois de entrar em procissão,
durante a Eucaristia foi apresentada à comunidade escutista local e à comunidade em geral.
No encerramento do Criar Raízes, numa breve cerimónia, orientada pelo vice-presidente da Direção Nacional, João
Policarpo, e pelo nosso assistente, entregamos a Imagem Peregrina ao Núcleo de Chaves.
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Tema Anual
Consagrados a Maria Peregrina, rogamos a sua protecção e seu olhar divino de Mãe, sobre a nossa Fraternidade, as nossas
famílias, os nossos amigos e a nossa comunidade.
Foi assim, com honra, orgulho e emoção que fomos o ponto de partida para uma caminhada que vai percorrer o país, pelos
vários Núcleos, até setembro, altura em que todos seremos chamados a revê-la no Santuário de Fátima.
Com Maria, sejamos peregrinos. •
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Ambiente
Fraternidade no Alvão, a toda a prova.

Criar Raízes VI

CRIAR RAÍZES VI –Atividade Nacional de Ambiente da FNA
Parque Natural do Alvão - 4 e 5 Fevereiro 2017

Foi num ambiente de reencontro e convivio que o contingente da
atividade “CRIAR RAÍZES VI” se reuniu pela noite e madrugada de
sábado para acantonamento no Campo Regional Atividades Escutistas
(CRAE) em Mascoselo (Campeã), estando no acolhimento os nossos
irmãos escutas dos Núcleos Cidade Vila Real e Chaves e também o
Chefe Fábio do Agrupamento 282 de Godim.
Para os fraternos vindos das regiões mais a sul, de Lisboa e Setúbal e
mais a norte, dos núcleos da Covilhã, Teixoso e do Terroso, de Braga,
foi o relembrar de outras edições da “RAÍZES”. Pela manhã, pela hora
do pequeno-almoço juntaram-se os restantes fraternos da região de
Braga e da região do Porto, a tempo de rumarmos todos em autocarro
cedido pela Câmara de Mondim de Basto, para o local da atividade
ambiental no Quartel do Fojo nas Fisgas de Ermelo, em pleno coração
do Parque Natural do Alvão (PNA).
Nesta viagem de aproximação, ao percorrer os lugares e aldeias
desta área protegida, fomos constatando o que os prognósticos
meteorológicos já nos tinham avisado, que o tempo estaria chuvoso e
persistente, contrariando (e bem) a tendência das últimas semanas de
muito pouca chuva para a época. Portanto, do ponto de vista da atividade
ambiental, a parte de plantação de espécies autóctones estaria com
boas perspetivas. Quanto à outra parte, a erradicação de invasoras,
através do corte e desbaste, a história (para nós) não foi assim tão feliz.
O contingente foi muito bem recebido no Quartel do Fojo, pela nossa
conhecida equipa de técnicos responsáveis pela área natural e florestal do PNA que fizeram o enquadramento dos dois
objetivos a prosseguir durante o sábado, com dois grupos – a plantação de autóctones e a irradicação de invasoras - com
descrição das operações, espécies e ferramentas a utilizar, prevendo o intervalo para almoço partllhado (em zona abrigada).
Os dois grupos prosseguiram (ou tentaram) os objetivos, e a serra tanto gostou que nos brindou com uma chuvinha copiosa.
Mais do que suficiente para testar a motivação, a coordenação e o material (im)permeável, quando existia. Se nas duas
edições anteriores da atividade nacional, o tempo tinha permitido o trabalho no terreno acidentado com condições de
progressão e segurança, desta vez a coisa fiou mais fino e chegámos ao almoço (só) com alguma dezenas de árvores
plantadas e metade das encostas passadas a pente-fino sem a invasora Hakea Sericea. E ficámos por aí em termos de
atividade de exterior. Passaríamos assim à parte da atividade interior.
O almoço partilhado com “coisas” regionais, esteve muito bem representado de comes e bebes com a tradição das regiões
presentes e ainda outras surpresas gastronómicas que deixaram de água-na-boca muitos dos fraternos. Enfim, molhados
mas não vencidos, aproveitamos um pouco da tarde para realizar uma troca de experiências em jeito de colóquio, entre
os participantes no “Criar Raízes”, novos e veteranos, e os técnicos do PNA, explorando a oportunidade, os desafios e
os problemas das áreas protegidas e a oportunidade da participação
escutista em voluntariado ambiental.
O programa de sábado ficaria completo com uma singela cerimónia
em torno do lema anual “Caminhada com Maria”, uma bela jantarada
coordenada pela equipa organizadora e finalizou com um animado
fogo de conselho repleto de artes performativas. Mas a verdadeira
“festa” ficou pela noite fora, com um ventinho de fazer assobiar beirais
a fazer concorrência às serenatas de autor. E, se “cereja” houve, esta
apareceu de manhãzinha, em jeito de flocos de neve.
O programa de domingo reservava uma mão cheia de expetativas, uma
delas prometida, desde logo que os escutas do 282 nos receberam: o
nascer dum núcleo da FNA em Godim ...? A chegada do contingente
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Ambiente
da FNA à Igreja Paroquial de Godim em Peso da Régua foi recebida por
um contigente do Núcleo de Lamego, que assim se juntou à atividade e
pelo 282 e, todos, em romaria foram ao cemitério onde foi prestada uma
sentida homenagem ao Chefe Anselmo deste Agrupamento fundado em
1925. A eucaristia na Igreja Paroquial de Godim foi animada pelo coro do
agrupamento e a comunhão sentida entre irmãos escutas foi guardada
nas palavras do refrão final “somos ilhas mas estamos juntos, sempre
juntos no ideal de BP [...]
Após retemperarmos forças com o almoço gentilmente oferecido pelo
Município da Régua, fomos convidados a visitar o Museu do Douro.
Sobranceiro ao Rio Douro e situado numa casa senhorial emblemática da
história da cidade, é o espaço da memória, cultura e identidade da região
vinhateira consagrada com o estatuto de Douro Património Mundial pela
UNESCO como paisagem cultural, evolutiva e viva. Notável.
A organização da atividade ainda nos brindou com um Porto d´Honra
(da Régua) no Teatrinho da Régua e esse foi o mote para reunirmos o
contingente, ouvirmos a avaliação da atividade através do porta-voz de
cada região e da organização entregar o diploma de participação e ofertas
do PNA (um medronheiro para plantar e cuidar) e um distintivo “Criar
Raízes” aos novos na atividade. Foi também a oportunidade de lembrar
os devidos reconhecimentos (escutas) e agradecimentos (entidades)
e deixar um incentivo sincero e publico na “comissão” encarregue de
fazer nascer o futuro núcleo da FNA de Godim (!). Melhor só poderia ser
como acabou, com uma roda ondulante de escutas a entoar a canção do
adeus a sentir que uma boa atividade tem sempre um princípio, um meio
e um fim, o regresso a casa.
A atividade “Criar Raízes” é considerada, por todos que nela participam,
um exemplo e uma referência como atividade nacional de voluntariado
nacional no nosso Movimento Escutista. Nasceu de uma parceria entre
a Fraternidade Nuno Álvares através do Núcleo Cidade de Vila Real e o
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, através do Parque
Natural do Alvão e tem como desafio e atração, a sua distância, o seu
clima e as suas gentes.
O “Criar Raízes VI” já vai na terceira edição com o apoio do Departamento
Nacional de Ambiente, trazando assim mais valências e participação mais
diversificada, originando uma dinâmica de crescimento e consolidação
da atividade com escuteiros adultos e permitido uma dinâmica de
partilha de viaturas, minimizando a pégada carbónica associada a esta
atividade escutista.
São seis edições que constitutuem o ADN do “Criar Raízes” e seguramente
mais de 300 escuteiros, entre fraternos e escutas do CNE, que com o
seu voluntariado, têm vindo a contribuir para a preservação da área
protegida do Parque Natural do Alvão, um pequeno recanto mágico do
mundo, pelo qual vale a pena todo o esforço em preservar, construindo
assim um mundo melhor.
O Departamento Nacional de Ambiente, expressa o seu reconhecimento
ao voluntariado ambiental realizado pelos escuteiros adultos que
participaram nesta atividade, com destaque para o Núcleo Cidade
Vila Real e Núcleo de Chaves que constituiram a organização e um
agradecimento à Chefia do Agrupamento 282 de Godim.
É também propícia a oportunidade para agradecer à Câmara Municipal de
Modim de Basto e à Câmara Municipal de Peso da Régua, ao Regimento
de Infantaria Nº 13, ao CRAS da UTAD assim como ao inestimável apoio do
Restaurante “O Costa”, que colaboraram nas distintas fases de logística,
para que a atividade “Criar Raízes” conseguisse ser concretizada com
grande esforço e dedicação. O cartaz divulgado nos meios de comunicação
e divulgação da FNA e de outras associações e entidades que também
colaboraram, será também a forma de expressar o agradecimento da
FNA na sua divulgação publica. •
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Internacional
FEGA - Portugal fez escritura de constituição da Federação
No passado dia 21 de fevereiro de 2017, no Cartório Notarial
de Lisboa, na Rua dos Douradores n.º 11-1.º, perante a
Licenciada Wanda Maria Morais Silva, respetiva Notária,
estiveram presentes para o ato os seguintes responsáveis das
três Associações de Escoteiros Adultos:
Pela Fraternal Escotista de Portugal esteve o seu Presidente,
Rui Macedo assim com o Vice-presidente, Mariano Garcia,
pela Associação das Antigas Guias de Portugal, estiveram em
representação membros do Conselho Geral da Associação, a sua
Presidente, Rosa Margarida Leite e Ana Maria Rodrigues, pela
Fraternidade de Nuno Álvares, esteve o seu Presidente Nacional,
Domingos Leal do Paço e o Vice-presidente Nacional, João
Policarpo, onde assistiram à leitura da escritura, acompanhada
pelos Estatutos aprovados pelas três Associações. Assinaram
todos os intervenientes, tendo assim chegado a altura da verdadeira oficialização da Federação dos Escoteiros e Guias Adultos
de Portugal - FEGA. De seguida com muita animação dirigiram-se para a Sede Nacional da FNA, onde se realizou a primeira
reunião depois da oficialização. •

FEGA - Portugal reuniu na Sede Nacional da FNA
Pelo princípio da tarde a FEGA-Portugal já na Sede Nacional da FNA, na Rua das Chagas
n.º 8 em Lisboa, com a participação dos Membros das três Associações de Escoteiros
Adultos deu-se início à primeira reunião da Federação, depois da escritura da sua
constituição. Estando na ordem de trabalhos a distribuição de responsáveis para
cada Órgão, assim ficou decidido seguindo como já vinha de trás a rotatividade dos
responsáveis pelo período de dois anos:
Mesa do Conselho Nacional terá como sua Presidente - Maria Luz, das Guias de
Portugal, Vice-presidente - Miguel Martins, da Fraternal Escotista e o Secretário - João
Policarpo da Fraternidade de Nuno Álvares, para a Comissão Executiva ficou como seu
Presidente - Domingos Leal do Paço, da Fraternidade de Nuno Álvares, Vice-presidente Rosa Margarida Leite, das Guias de Portugal, Secretário Internacional - Mariano Garcia, da
Fraternal Escotista de Portugal, Secretário Executivo - Ana Rodrigues, das Guias de Portugal,
Secretário para a Comunicação e Imagem – Rui Macedo, da Fraternal Escotista de Portugal, para
o Conselho Fiscal ficou como Presidente João Mira, da Fraternal Escotista, Vice-presidente - Maria da Piedade “Mida” e o
Secretário António Fontinha, da Fraternidade de Nuno Álvares.
Para terminar ficaram marcadas datas e orientações de trabalho para levar por diante este novo projeto dos Escoteiros
Adultos de Portugal. Escuteiros Uma Vez, Sempre Escuteiros. •

Flash Internacional da ISGF
- No dia 22 de Fevereiro em todo o Mundo o Movimento de Escuteiros e Guias, sob a
bandeira da ISGF-AISG comemorou o Dia do Pensamento em Memória dos Fundadores
do Escutismo, associado à comemoração dos 160 anos do Nascimento de BP.
- Entre 3 e 8 de Março realizou-se o 7.º Encontro de Trabalho da Região Europa no Centro
de Congressos de Smolenice Eslováquia subordinado ao tema “Como comunicar com os
Jovens Escuteiros e Guias”.
- Em 14 de Março terá inicio em Bruxelas a Reunião do Comité Mundial que decorrerá até dia
19, e durante esse periodo terá lugar a Reunião do Comité das Guilds dos Embaixadores. •

28ª Conferência Mundial da AISG de 9 a 14 de outubro 2017
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Eleições
Eleições Regionais de Braga

A Região de Braga realizou o seu Conselho Regional
no dia 25 de Fevereiro de 2017 no auditório do Instituto
Português do Desporto e Juventude, na Rua de Santa
Margarida, em Braga. Com a presença de muitos
associados, representando a maioria dos Núcleos da
Região, este Conselho contou com a presença de muitos
e ilustre convidados: o Arcebispo de Braga, D. Jorge
Ortiga, o chefe Regional de Braga do CNE, Hugo Cunha. a
Direção Nacional, presidida por Domingos Leal do Paço,
a Mesa do Conselho Nacional, presidida por Campos
de Sousa, o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional,
presidido por Artur Xavier, a Direção Regional do Porto,
presidida por André Maciel, a Direção Regional de
Lisboa, presidida por José Abreu, e ainda os anteriores
Presidente Nacional, Jorge Caria, Vice-presidente
Manuel Tomás e Secretário Nacional para a Formação,
António Cardoso, o anterior Presidente Regional do Porto Francisco Pinheiro, a Presidente do Núcleo de Chaves, Paula
Campos, e obviamente, todos os órgãos regionais.
A parte da manhã foi preenchida pelo período antes da ordem do dia, pela apresentação das Contas de 2016 da Região, e
pela visita à extraordinária Capela Imaculada, uma obra de arquitetura contemporânea de extremo bom-gosto e rutura
com os conceitos tradicionais, no interior do Seminário Nossa Senhora da Conceição, onde foi o almoço.
Da parte de tarde, após a apresentação do Relatório de atividades da Direção Regional, que levou à aprovação por
unanimidade e aclamação do documento (Relatório e Contas), a Direção Regional cessante despediu-se da Região, tendo
como ultimo ato oficial a atribuição de algumas distinções a alguns associados que ainda não tinham visto o seu serviço
à Região e à Associação reconhecidos publicamente: os membros da Mesa do Conselho Regional e do Conselho Fiscal
Regional, bem como da Conceição Sousa que foi na prática a “Madrinha” da equipa cessante . Destaque para a atribuição
da Medalha da Solidariedade ao Paulino Costa, Presidente da Mesa do Conselho Regional e ao Eduardo Cunha, responsável
pelo Departamento Regional de Comunicação e Imagem.
As eleições para os 3 órgãos regionais confirmaram todos os candidatos, que depois tomaram posse numa cerimónia
muito bonita e de grande nível. O Presidente eleito, Carlos Alberto Cunha fez então o seu discurso de Posse, em que de
forma emotiva agradeceu aos irmãos escutas que com ele fizeram parte da Direção Regional cessante, comprometendose a, com a sua equipa, dar o melhor pelo bem da Região e da FNA.
Seguiu-se um dos momentos mais bonitos deste Conselho e que seguramente ficará para a História da Região de Braga
da FNA: a apresentação ao Conselho de todos os Presidentes Regionais que pela primeira vez estiveram juntos no mesmo
espaço e ao mesmo tempo:
- Eduardo Ferreira - Presidente de 1985 a 1989
- João Silva Guimarães - Presidente de 1989 a 1999
- Artur Xavier Forte - Presidente de 1999 a 2005
- António Campos de Sousa - Presidente de 2005 a 2011
- José Luís Silva - Presidente de 2011 a 2017
- Carlos Alberto Cunha - Presidente eleito
Usaram então da palavra o Presidente Nacional da FNA. Domingos Leal do Paço, que elogiou e agradeceu em nome
da Associação o trabalho da Direção Regional cessante e desejou as maiores felicidades à nova equipa, e Sua Exa.
Reverendíssima o Arcebispo Primaz,
D. Jorge Ortiga, que num discurso muito
interessante e completo, demonstrou
mais uma vez, que compreende e
reconhece totalmente o papel da FNA
como movimento de Escuteiros Adultos
católicos, fiais aos valores da Promessa
e da Igreja a que pertencem.
Após a apresentação e aprovação do
Plano e Orçamento para 2017 da nova
Direção Regional, o Conselho encerrou
em ambiente de grande alegria, com
a entoação por todos do Hino da
Fraternidade. •
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Destaque
Escutismo... Uma força.. Uma chama viva

Na manhã do primeiro Domingo de Novembro o Centro da Cidade da Covilhã, foi acordada por um desfile de centenas de
jovens e fraternos Escuteiros de vários Agrupamentos e Núcleos da Fraternidade Nuno Alvares Pereira, animados com as
fanfarras de Valverde e do Teixoso.
Celebravam-se o 37.º Aniversário do Núcleo da Covilhã da Fraternidade Nuno Alvares, do Dia do seu Patrono e o 70.º
Aniversário Natalício de D. Manuel Felício – Bispo da Diocese da Guarda.
Há quatro décadas, nasceu na Covilhã o Núcleo da Fraternidade Nuno Alvares Pereira, num conjunto de esforços de diversos
escuteiros, que pela idade, já não se sentiam estar nas fileiras no serviço dos agrupamentos, mas tinham dentro deles a
força, o dinamismo, o espirito escutista, que exerceram durante tantos anos, para de uma forma diferente praticarem as
boas ações e eventos escutistas, convívios, acampamentos, defesa da floresta e do ambiente.
Esses heróis, alguns falecidos, João Gabriel da Silva, Plínio Fiadeiro, José Manuel Morais, foram recordados na Eucaristia
celebrada na Igreja de São Tiago e romagem ao cemitério covilhanense. Estão ainda no meio de nós, José Manuel Fernandes,
escuteiro de lobito a chefe, que “por vicissitudes da vida não é possível dar um acompanhamento, não é possível fazer
caminhada escutista com os jovens, pelo que a Fraternidade abre as portas para se fazer atalho, sem as exigências do
funcionamento de agrupamentos”.
O Bispo da Diocese, salientou que todos devem olhar para as virtudes de São Nuno e coloca-las em prática. Hoje precisamos
de chefes, de dirigentes na vida escutista, na vida cívica e social, nas nossas comunidades. Felicitou a Fraternidade da
Covilhã na pessoa do Sr. Presidente do Núcleo – Francisco Farias e os Escuteiros dos Agrupamentos da Diocese ali
presentes. Aniversariante, D. Manuel Felício foi felicitado por todos os presentes, de algumas lembranças, saliento a
da FNA da Covilhã, um Lenço Castanho (símbolo da terra e do burel de S. Nuno S. Maria – Patrono dos Escuteiros), e as
crianças do 5º ano da Catequese de Aldeia de Joanes, concretizado numa mensagem escrita e um quadro. O representante
da União de Freguesias Covilhã-Canhoso – Sr. Mário Rui, que pela terceira vez marcou presença neste evento, não deixou
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Destaque
de referir que a junta está disponível para colaborar e ajudar as instituições principalmente todas aquelas que se integram
nos valores da Fraternidade, entregando um subsídio e a nova bandeira da União Freguesias Covilhã e Canhoso.
Francisco Farias, Presidente do Núcleo da Covilhã da FNA, salientou que foi “com muita satisfação e orgulho ter connosco o
Senhor Bispo neste Aniversário, que logo aceitou o nosso convite – Bem-Haja, pela sua presença.” Não deixou de dirigir uma
palavra de agradecimento à C.M. da Covilhã, pelo apoio logístico, o carinho e abertura para que este evento fosse possível.
Também ao Presidente da União de Freguesias Covilhã-Canhoso agradeceu o apoio que tem recebido ao longo dos anos. Ao
Chefe Regional do CNE, que desde a primeira hora apadrinhou este evento com todo o seu leal escutista. “A Vós escuteiros
e fraternos sinto-me lisonjeado pela vossa presença, com forte representação do CNE., e apraz dizer: UMA VEZ ESCUTEIRO,
SEMPRE ESCUTEIRO.” Terminou com a frase de Baden Powell, “A MELHOR MANEIRA DE SER FELIZ É CONTRIBUIR PARA
A FELICIDADE DOS OUTROS.”

A encerrar as comemorações do aniversário, por proposta da Direção do Núcleo da Covilhã da FNA e aceite pela Direção
Nacional, foi distinguido e condecorado Alberto Matos, pelo Assistente do Núcleo – Padre Rafael Mourão e o seu Presidente
Francisco Farias, o decano do Escutismo, onde se filiou em 1936, passou para a FNA da Covilhã em 1988, recebeu o Diploma
da Cruz de Mérito Santo Condestável, por ser possuidor de um elevado espírito escutista, sempre presente nas atividades
da FNA, dignificou a Associação e a região. Homem de sentido escutista apurado, acompanhado por uma fé inabalável,
tendo sempre uma palavra positiva a transmitir às gerações mais novas, sendo um exemplo a seguir.
Parabéns e longa vida. •
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INDABA
No passado fim-de-semana 28 e 29 de
janeiro realizou-se o INDABA INDUNA
2017, tendo o local escolhido sido a Casa
Diocesana Nossa Senhora do Socorro em
Albergaria-a-Velha.
Este encontro que já vai na 13.ª edição, é um
encontro que reúne a Direção Nacional com
as Direções Regionais e para esta sua edição
de 2017 além das 4 regiões representadas
pelos seus Presidentes e Vice-presidentes,
foram igualmente convidados representantes
de 9 futuras Regiões a saber:
Aveiro (região já com coordenador), Vila Real, Lamego, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém e Évora.
Como foi a primeira ação da nova DN, era importante que as ideias e projetos fossem devidamente abordados e trabalhados
em conjunto como demonstração também das ideias apresentadas à Associação durante o tempo que antecedeu as eleições.
Na avaliação final, todos foram unânimes em considerar que a participação e partilha promovida pela forma como os
temas foram abordados, conferiu a este encontro uma informalidade responsável que permitiu que todos tivessem saído
enriquecidos.
Como conclusão final fica a certeza, que mesmo nos temas de maior impacto a frontalidade, transparência e abertura
deram garantias de que todos em conjunto estaremos disponíveis para levar “o barco a bom porto”.
Que grande Associação que nós temos!...
O caminho iniciado, irá com certeza levar-nos a uma Associação:
Mais Comprometida… Mais Atuante… Mais capaz de Servir…
Esse, é o caminho que escolhemos….
Direção Nacional da FNA •
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INDABA
Calendário Nacional para o Ano 2017
Data

Atividade

Local

21 janeiro

Apresentação FNA ao CELF

Fátima

28 e
29 janeiro

INDUNA / INDABA

Albergaria

4e
5 fevereiro

Criar Raízes VI

Pq. Natura do
Alvão / DNA

22 fevereiro

Dia do Pensamento

DN Comun.

28 fevereiro

Entrega de Censos (Núcl.)

---

4 março

1.º Colóquio ESCUTISMO

Fundão

18 março

ACARÁDIO

U. Aveiro/DNR

25 março

Conselho Nacional Repres.

Fátima

31 março

Entrega de Censos DN

---

1 e 2 abril

ENFORMA 2017

A indicar DNF

27 maio

Aniversário da FNA

DN Comun.

3 e/ou
4 junho

Dia de Formação

A indicar DNF

31 julho a
7 agosto

23.º ACANAC CNE

Idanha

16 setembro

NETDAY

DNR

17 setembro

Caminhada com Maria

Fátima

21 e
22 outubro

JOTA / JOTI

A indicar DNR

28 e
29 outubro

Projeto Ambiental

Serra da
Estrela DNA

6 novembro

Dia de S. Nuno St.ª Maria

DN Comun.

18 e/ou19
novembro

Dia de Formação

A indicar DNF

18 dezembro

Ceia de Natal

DNR

Nota: Todas as terças-feiras, presença da Direção Nacional
na Sede Nacional - Rua das Chagas N.º 8 - Lisboa.
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Informações
Acampamento Nacional do CNE
NORMA INTERNA DE EXECUÇÃO N.º 22

De conformidade com o disposto no Art.º 68 dos estatutos em vigor, a
Direção Nacional da FNA determina:

Inscrição para o 23.º Acampamento Nacional do CNE

De harmonia com o acordo estabelecido entre as Direções Regionais e a
Direção Nacional, a inscrição de Associados da FNA no 23.º ACANAC do CNE
deve ser efetuada da seguinte forma:
1) Inscrição junto do CNE conforme
Regulamento próprio para este ACANAC.
2) Após inscrição, deve ser comunicado à Direção Regional a que o Associado
pertence para que esta informe os Serviços Nacionais.
No caso de Associados sem Direção Regional, esta informação deve ser enviada
para a Direção Nacional.
3) Após conhecimento da lista final das inscrições, a Direção Nacional designará
um Coordenador que será o responsável pelo contingente FNA, representado
no 23.º ACANAC do CNE, dessa decisão será dado conhecimento aos
participantes e ao CNE e publicada em Ordem de Serviço Nacional da FNA.
4) Pretendemos com isso agilizar contactos e no local resolver quaisquer situações
que possam surgir.
Agradecemos todo o apoio que possa ser dado ao cumprimento desta norma. •
Direção Nacional, aos 14 de fevereiro de 2017

Formação
Encontro Nacional de Formadores da FNA
No próximo dia 1 de abril irá realizar-se mais um Enforma, desta vez localizado em Condeixa-a-Nova.
Será certamente mais um momento importante para a nossa Associação, onde a Direção Nacional irá transmitir as suas
ideias ao Quadro Nacional de Formadores para implementação nos próximos 3 anos, estando assim convocados todos os
Diretores de Formação e Formadores do Quadro Nacional de Formação da FNA. •
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Dia BP
Dia do Pensamento em Coimbra
Pelas 21,00H em Coimbra, com a organização do Núcleo da Palheira, reunimos cerca de 120 pessoas a cantar os
Parabéns a BP. Estiveram presentes, pais e amigos, vários Agrupamentos do CNE, três grupos do AEP, e os seguintes
Núcleos da FNA, Marinha Grande, Palheira, Vila Nova de Poiares, Rainha Santa, Anadia e Oliveira do Douro assim como
em representação da Direção Nacional esteve o Secretário Internacional, António Fontinha e o Chefe do Departamento
de Expansão, Filipe Relvão. •

Dia de Baden Powell
Comemorámos no dia 22 fevereiro 2017,
todos os Escuteiros, o dia do Fundador do
Escutismo, Baden Powell.
É também assinalado como o Dia do
Pensamento.
Vem a Direção Nacional da Fraternidade de
Nuno Álvares, saudar por esta ocasião os
Escuteiros de todo o Mundo.
Aproveitamos para recordar um escrito de
BP entre tantos que nos deixou:
“Fazer que as nossas ações e pensamentos
sejam orientados pelo amor.
Por Amor, com maiúscula, não me refiro à
paixão amorosa. Refiro-me à manifestação
dum espírito amável que se revela na
prestação de serviços aos outros, na bondade, compaixão e na manifestação de gratidão aos outros por serviços prestados.
É a boa vontade, e a boa vontade é a vontade de Deus...”
Viva o movimento escutista Mundial. •
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Expansão
Reunião com responsáveis dos Núcleos
da Região de Coimbra
No passado sábado dia 18 de fevereiro 2017, o Chefe
de Departamento Nacional da Expansão reuniu com a
as Direções dos Núcleos da Região de Coimbra onde
estiveram representados:
Jorge Mariano pelo Núcleo da Rainha Santa, Liliana
Meneses e Jorge Carvalho pelo Núcleo da Palheira,
Francisco Matos e Pedro Saraiva pelo Núcleo de
Mortágua, Alexandra Silva e Nuno Monteiro pelo Núcleo
de Vila Nova de Poiares.
Esta reunião teve o fim de fazer encontrar todos os
responsáveis dos Núcleos da Região de Coimbra na
perspetiva de em conjunto poderem levar a cabo a
possibilidade de entrada de mais Associados e a fundação
de mais Núcleos numa perspetiva de Expansão dando
assim sentido ao programa estabelecido pela Direção
Nacional no seu programa.
Foi falado e combinado por todos fazerem a regularização das suas quotizações, aproveitando esta altura em que os Núcleos
estão tratando dos Censos relativamente ao ano em curso.
Falou-se do tema do Ano “Caminhada com Maria” sendo acordado marcar um dia em maio ou junho, para receber a
imagem de Maria e fazer um convívio com todos os Núcleos da Região alargando a possibilidade de convidar mais alguns
de fora, Marinha Grande e Anadia.
Por final foi feita uma análise sobre o calendário Nacional das atividades, tomando todos o compromisso de moblizar nos
seus Núcleos todos os Associados a participar. •

Fundação de Núcleo de Condeixa-a-Nova
No passado sábado dia 25 de fevereiro 2017, o Chefe de Departamento Nacional da Expansão reuniu com antigos escuteiros
em Condeixa-a-Nova.
Esta reunião foi o culminar de algumas reuniões que temos tido com cinco futuros Associados aqui residentes,
onde convidamos mais antigos Escuteiros e contamos com a divulgação do Agrupamento local, que nos informou
que haverá mais interessados, mas neste momento
não conseguiram estar presentes na reunião.
Esteve presente o Chefe Adriano do CNE, fundador
do Agrupamento local, tendo sido nomeado pelo
Agrupamento para servir de interlocutor com a FNA
para a fundação do Núcleo, presente ainda o Senhor
Padre Idalino Simões, que quando jovem tinha sido
escuteiro e agora será o Assistente do futuro Núcleo.
Foi feita uma explicação acompanhada de uma
apresentação de como a FNA funciona. No final foi
entregue toda a documentação para a inscrição
de todos e feita a marcação de uma reunião. Nos
próximos dias será formalizada a criação do novo
Núcleo da FNA de Condeixa–a-Nova. •

Fundação de Núcleo de Montes Claros “Centro de Coimbra”
No passado sábado dia 23 de fevereiro 2017, o Chefe de Departamento Nacional da Expansão reuniu com o Chefe de
Agrupamento de Montes Claros, “ Centro de Coimbra” para começarmos a trabalhar na criação de um Núcleo junto
ao Agrupamento. •
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Radioescutismo
VI Acarádio
Existem diversas referências de que Lord Baden Powell (BP), no ano de 1913 proferiu
a seguinte afirmação “… O Rádio será no futuro o hobby dos nossos rapazes… é uma
atividade enriquecedora cujo futuro é promissor… espero que os escOUteiros saibam
bem aproveitar.”
Naquela época BP viu no radioamadorismo uma oportunidade de grande impacto no
movimento escOUtista. Demorou alguns anos, pois somente em 1957 foi dado início
ao ciclo de Radioescutismo que culminaria no maior encontro mundial, que ficou
conhecido por Jamboree On The Air (JOTA).
Ao longo dos anos e até à atualidade o JOTA foi e ainda é a grande atividade anual
que permite a todos os elementos de todas as associações mundiais de escOUtismo
comunicarem entre si.
Com os mesmos pressupostos do JOTA, o Acarádio é uma atividade nacional da
Fraternidade Nuno Álvares que também reúne anualmente escOUteiros de todas
as associações de Portugal, radioamadores e simpatizantes do radioamadorismo.
Esta atividade é sempre descentralizada, pois tem como finalidade a expansão do
Radioescutismo.
As inscrições dos associados da FNA devem ser feitas por e-mail através das Direções
Regionais e os Núcleos sem Direção Regional enviam as inscrições diretamente para a
Direção Nacional com referência à atividade e a seguinte informação pessoal, Nome; mail;
Núcleo; Região, Telemóvel e caso seja Radioamador o indicativo. Outros participantes
enviam e-mail com os mesmos dados para radioescutismo-nac@fna-escuteiros.org. •

Órgão Oficial
da Fraternidade
de Nuno Álvares
Ano XII - N.º 35
jan-fev 2017

Ficha Técnica
Diretor:
Domingos Leal do Paço
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Execução Gráfica:
Luís Tavares
Reportagem fotográfica:
Luís Tavares
Duarte Lopes
João Gomes

Dia 18 de março de 2017, às 09:30
LOCAL - Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro
(Coordenadas 40.633154, - 8.659455) Campus Universitário de Santiago 3810-193 Aveiro
O ACARADIO é um espaço de partilha, pelo que convidamos todos os interessados em atividades
de radioescutismo a participarem, sejam escOUteiros, radioamadores ou simplesmente
simpatizantes
Para participar fazer a inscrição por e-mail para radioescutismo-nac@fna-escuteiros.org:
Nome; Email; EscOUteiro: (caso seja, ex: Associação - AEP/CNE ou Núcleo FNA); (ex: Aveiro);
Secção ou cargo: (ex: caminheiro ou dirigente); Radioamador: (caso o seja, indicativo pessoal)
Sendo o ACARÁDIO uma atividade escutista, os participantes dos vários movimentos (CNE/AEP/FNA) devem comparecer
uniformizados
Vai haver almoço convívio

Organização e Apoios:

Internet:
Duarte Lopes
Colaboraram neste número:
Domingos Leal do Paço
João Policarpo
João Pedro
António Fontinha
Luís Abreu
David Loureiro
Jorge Marques
Filipe Relvão

Os nossos contactos
Rua das Chagas, 8 • 1200-107 Lisboa
Telefone / Fax: 213 473 911
E-mail: secretaria@fna-escuteiros.org
Site: http://www.fna-escuteiros.org
Blog: http://fna-escuteiros.blogs.sapo.pt
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PENSAR
GLOBALMENTE É AGIR
Comunicamos pelas novas
Tecnologias a INTERNET
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