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Escuteiros Adultos

Conselho Nacional de Representantes
da FNA reuniu em Fátima

A caminho do ACANAC

Editorial

Primeiro ciclo de trabalho da Direção Nacional
Caros amigos,
Está praticamente concluído o primeiro ciclo
de trabalho desta nova Direção Nacional,
faltando apenas a avaliação final do processo
dos Censos Anuais que ainda não se encontra
concluído, pelo que iremos dar informação
detalhada no próximo Compasso, certamente
já com todos os Núcleos dando cumprimento à
Regra Regulamentar.
Mas, faltando ainda terminar essa avaliação,
todos os passos dados neste início de ano, têm
sido gratificantes para a nossa equipa.
Sentimos no Conselho Nacional de Representantes o apoio da Associação, aumentando
em nós a responsabilidade do caminho que pretendemos seguir.
Estamos a conseguir dar igualmente os passos necessários na Expansão com a
formação de novos Núcleos, que em breve terão a sua oficialização. Na Formação
fizemos o EN’FORMA onde foi estruturado todo o plano de Formação para este ano,
assim como na Organização da Associação respeitando o programa tal como era nossa
vontade e de acordo com o nosso Projeto.
Lançámos as bases do IX ACANAC da FNA com a apresentação da Equipa que o
vai organizar, e do local escolhido para realização desse importante momento no
próximo ano 2018.
Temos marcado um Conselho Regional em Aveiro para o próximo dia 1 de julho, sendo
nesse Conselho escolhida a Mesa do Conselho Regional e o Coordenador Regional, que
irão depois em conjunto preparar as eleições para os restantes órgãos, que prevemos
se realizem ainda este ano.
Por convite do Senhor Núncio Apostólico Monsenhor RINO PASSIGATO, estivemos
presentes na Nunciatura Apostólica por razão do 4.º aniversário do Pontificado de
Sua Santidade o Papa Francisco, assim como temos vindo a promover encontros
dentro do possível, com os Senhores Bispos das Dioceses.
Podemos dizer, que estes 100 dias de mandato, estão a ser vividos com intensidade
e também com um espírito de Missão demonstrativo da elevada qualidade da nossa
equipa.
Esperamos continuar a merecer o apoio da Associação, pois não estamos a trabalhar
para nós, estamos aqui para SERVIR…. Sem esperar recompensa.…
Saudações Fraternas •
Domingos Leal do Paço
Presidente Nacional da FNA
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Neste ano de caminhada na FNA, depois ter
desafiado a Peregrinar, venho convidar a seguir
Maria nos seus Caminhos. Convido a ir ao
encontro dos caminhos de Maria como nos são
apresentados no Evangelho e na tradição da
Igreja. Em muitos momentos podemos ver Maria
como uma caminhante sempre movida pelo
mesmo ideal, a sua entrega à vontade de Deus
e a construção dos caminhos do Reino de Deus.
Os caminhos de Maria são inseparáveis dos
caminhos de Cristo e da Igreja. Para podermos
seguir Maria, convido a ler particularmente o
Evangelho de Lucas e os primeiros capítulos do
Livro dos Actos dos Apóstolos.
Maria, após a Anunciação do Anjo, “pôs-se a
caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha…
”(Lc 1, 39). Foi ao encontro da sua prima Isabel, mãe de João, o baptista, e levava
Jesus no seu seio. Para o nascimento de Jesus “Também José, deixando a cidade de
Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém… a fim de
se recensear com Maria sua esposa… e quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz…” (Lc 2, 4-6). Depois aconteceram idas a Jerusalém: a
Apresentação de Jesus no Templo, “Quando se cumpriu o tempo… levaram o menino
a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor...” (Lc 2, 22); O encontro de Jesus entre
os doutores na festa da Páscoa “Quando Jesus chegou aos doze anos, subiram a
Jerusalém, segundo o costume da festa…” (Lc 41-42). Estes acontecimentos são
apresentados nos Mistérios Gozosos do Rosário.
Quando Jesus se revela no seu primeiro milagre, nas Bodas de Caná, Maria está lá e
participa “houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus
e os seus discípulos também foram convidados” (Jo 2, 1-2). Este acontecimento é
apresentado e contemplado nos Mistérios Luminosos do Rosário.
Quando, na sua Paixão, Jesus caminha com a cruz para o Calvário, a tradição da Igreja,
diz-nos que Maria estava entre as mulheres que seguiam Jesus a qual se encontrou
com o seu Filho (Lc 23 27-28); Junto à cruz de Jesus, após a sua cruxificção, estão
Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Madalena e S. João, o evangelista, a quem
Jesus confia sua mãe (Jo 19, 25-27). Estes acontecimentos podem ser contemplados
nos Mistérios Dolorosos do Rosário.
Por fim, após a Ascensão e antes da descida do Espírito Santo, os Apóstolos
reuniam-se na sala de cima, onde era costume reuniram-se, e Maria estava com
eles reunidos em oração (Act 1, 14). Este facto pode ser contemplado nos Mistérios
Gloriosos do Rosário.
Maria caminha por causa de Jesus, com Jesus, e seguindo Jesus, seu Filho. Ela é
modelo de caminho e da caminhada do Cristão e do seguimento de Cristo. Ela
caminhou, e continua a caminhar, com a Igreja. Caminha connosco e convida-nos a
segui-la nos seus caminhos para Cristo. Maria é o modelo para saber escolher os
caminhos a seguir pelo cristão para alcançar Jesus. Ela sabe indicar o caminho da vida
cristã porque ela foi a primeira a percorrê-lo. Quem segue Maria não se engana. Ela é
a mulher das mulheres, a mãe das mães, mãe da Igreja e mãe dos cristãos.
Olhemos para Maria como Modelo de vida e de caminho na, e da, nossa vida de Fé.
Sigamos Santa Maria mãe dos Escutas. •

Caminho da Fé

Os caminhos de Maria “Maria a caminhar”

Pa. Joaquim Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA

Mar-Abr 2017

3

Destaque
Conselho Nacional de Representantes
Decorreu no passado dia 25 de março o Conselho Nacional de
Representantes realizado no Centro Paulo VI em Fátima.
Não sendo esperado um Conselho suscetível de motivar debates complicados, pois os temas em discussão não o sugeriam, aguardava-se com
alguma expectativa por ser o primeiro da nova Equipa Nacional eleita no
passado dia 10 de dezembro de 2016.
Apesar disso, os Conselheiros e demais Associados presentes atingiram o
numero de 172 pessoas, que puderam apoiar a Equipa Nacional que cessou
funções com a apresentação do Relatório e Contas do ano de 2016, bem
como dar as boas vindas à nova Equipa Nacional liderada por Domingos
Leal do Paço.
O Relatório e Contas foi aprovado por unanimidade, o que pode ser
considerado como uma prova de consideração pelo trabalho desenvolvido
ao longo de vários anos pela Equipa que cessou funções, especialmente o
Jorge Caria e o Manuel Tomas, presidente e vice dessa equipe.
A nova Equipa viu igualmente aprovado por maioria o Plano e Orçamento
para o ano recém-iniciado.
Dos temas discutidos depois, salientamos a proposta da DN de alteração
da forma de pagamento das inscrições de novos associados que foi
aprovada, passando a existir dois períodos a saber … de 1 de Janeiro a
30 junho, pagamento do valor total do censo anual, e de 1 Julho a 31 de
dezembro, com o pagamento de 50% desse valor.
Foi explicado em seguida, que o que é pretendido com esta alteração, é
corrigir alguma confusão que leva a que não exista rigor na inscrição de
novos Associados.
Seguiu-se uma apresentação bastante positiva, segundo fomos ouvindo
em conversas entre os Conselheiros, das conclusões das Jornadas da
FNA, realizadas no passado mês de novembro no Porto, salientando-se o
grande consenso que existe dentro da Associação, e que ficou espelhado
nas conclusões.
Uma frase marcante “Não há método que resista à falta de compromisso“.
O momento alto chegou depois, com a apresentação do IX ACANAC que irá
ser organizado pelos Núcleos da Região de Vila Real, Cidade de Vila Real
e Chaves, tendo o local escolhido sido … Três Minas no Conselho de Vila
Pouca de Aguiar.
Fez-se a passagem do machado, entre a organização do VIII ACANAC
representada pelo Presidente Regional de Setúbal, e a nova equipa
organizadora que nos brindou com um vídeo alusivo ao local e com uma
apresentação mais identificativa das possibilidades e intenções.
Não terminou o Conselho sem um agradecimento especial da nova
Equipa Nacional à anterior, com a entrega de duas Distinções ao anterior
Presidente Nacional, Jorge Caria e ao anterior Vice-presidente Nacional,
Manuel Tomás, a quem foram entregues os Colares da Fundação, a mais
alta Distinção concedida pela FNA.
O Presidente Nacional em funções, encerrou o Conselho expressando a sua
satisfação pela forma agradável como o mesmo decorreu, agradecendo a
todos os presentes a postura e disponibilidade.
Foi claramente mais um dia positivo na nossa Associação. •

4

Mar-Abr 2017

Destaque
Conselho Nacional de Representantes
AVALIAÇÃO DAS JORNADAS
No rescaldo das Jornadas, podemos resumir as conclusões da seguinte forma:
A Associação está muito alinhada em princípios e desafios
Ficou claramente a certeza que de uma forma consciente a Metodologia já é
praticada em cada Região ou Núcleo, de forma própria, mas das vivências relatadas
os diversos processos identificam-se com os métodos propostos.
Não há método que resista à falta de compromisso
O sucesso de qualquer modelo de metodologia, não pode deixar de estar baseado no
compromisso individual de cada Associado, que se transforma num compromisso
coletivo quando aceite no Núcleo.

João Policarpo
Vice-Presidente Nacional da FNA

Esse compromisso na Sociedade a partir do voluntariado e da ação é o que uma Associação como a FNA pode trazer a cada
Comunidade pelos seus Núcleos.
Numa palavra SERVIÇO
Uma Associação de iguais, onde todos são chamados a desempenhar o seu papel
O facto de sermos uma Associação de Escuteiros Adultos Católicos, confere a todos uma obrigação de interação com a
Sociedade e a Igreja, onde todos têm uma palavra a dizer.
O conhecimento individual dos Associados as suas capacidades e aptidões são sempre uma mais-valia para a realização
da nossa missão de serviço.
Crescer é mais do que uma necessidade é uma obrigação
A Expansão deve ser acompanhada com cuidado, ajudando a que Núcleos e Regiões possam crescer mantendo sempre as
características próprias da Associação, de Compromisso, Ação e Serviço.
O Método a concretizar, baseado na ação com liberdade e responsabilidade deve assentar nas seguintes fases:
• Conhecer
Avaliar onde podemos fazer a diferença
• Sentir
Identificar as necessidades e áreas de ação
• Agir
Pôr em prática plano ação definido
• Avaliar
Todas as ações devem ser avaliadas para
que o futuro possa ser sempre positivo.
Como conclusão final, fica a certeza de que embora
existam diferenças pelo país, as ideias fortes
são no geral entendidas e assumidas por todos,
apelando apenas a que o Compromisso seja algo
de efetivo entre todos dentro da Associação. •

Mar-Abr 2017

5

Formação
Encontro Nacional de Formadores
Realizou-se no passado dia 1 de abril o EN’FORMA 2017, nas Piscinas Municipais de
Condeixa com a presença de dezanove Formadores e Diretores de Formação de vários
pontos do País.
Na abertura dos trabalhos contámos com a presença do Exmo. Senhor Vereador da Câmara
Municipal de Condeixa, Dr. Carlos Canais que nos deu as boas vindas e se congratulou pela
escolha do local para a realização desta atividade, informou que Condeixa está sempre
disponível para acolher a Fraternidade Nuno Álvares.
Luís Abreu
O Presidente Nacional, Domingos Leal do Paço agradeceu a presença de todos e desejou o
Secretário Nacional para a Formação melhor sucesso para o decorrer dos trabalhos.
Como Escuteiros Adultos Católicos iniciámos os trabalhos com uma oração ao nosso Chefe Supremo para que nos ajudasse
a tomar as melhores decisões.
O Secretário Nacional para a Formação, Luis Abreu fez o ponto de situação da Formação e do Quadro Nacional de
Formadores, apelou ao compromisso de todos e informou que iria contactar quem não respondeu à convocatória de
forma a clarificar a sua disponibilidade e continuidade nesta função para a qual se qualificaram. Agradeceu e destacou o
magnífico trabalho realizado pelo António Cardoso, Manuel Tomás e Carlos Mana que contribuíram decisivamente para a
consolidação da Formação na FNA.
Informou que já se realizou uma ação de formação do Curso Base na Região de Setúbal, com a presença de Associados de
Setúbal e Lisboa. Informou ainda que se vão realizar Cursos de Gestão na Região do Porto, Lisboa, Área Norte e Centro,
Curso Base na Região de Lisboa e Braga e Curso Aprofundamento na Região de Setúbal.
O Vice-presidente Nacional, João Policarpo explicou como iriam funcionar os Dias de Formação
e a necessidade da sua implementação de forma a
rentabilizar os Formadores disponíveis.
Em conjunto foram analisadas e aprovadas as
atualizações ao Curso Base em virtude da entrada
em vigor dos novos Regulamentos e Estatutos,
após homologação da Conferência Episcopal
Portuguesa.
Após uma pequena pausa para um almoço
partilhado, onde cada um pôde provar as várias
iguarias de cada Região, reiniciaram-se os
trabalhos. Filipe Relvão apresentou as atualizações da Folha de Excel do Curso de Gestão, após esta ter sido testada por
vários Associados que deram o seu feedback. Tanto o Curso Base como a Folha de Excel serão colocados no Moodle da
Formação assim que estiverem devidamente atualizados.
Foi nomeada uma equipa de trabalho composta pelos ex-presidentes Regionais Francisco Pinheiro, João Policarpo,
Jorge Carvalho e José Luis Silva para, com a sua experiência, darem o seu contributo para a simplificação do Curso de
Animadores Regionais. Ficou marcado o dia 20 de janeiro de 2018 para a realização de uma Ação de Formação “de nós para
nós” do CAR, em local a designar.
Após avaliação e a Oração do Escuta, foram dados por encerrados os trabalhos.
O Departamento Nacional de Formação agradece à Câmara Municipal de Condeixa toda a disponibilidade demonstrada e
pelas magnificas instalações que graciosamente
nos cedeu.
Entre irmãos escutas não se agradece mas
reconhece-se o trabalho e o compromisso do
Filipe Relvão, que mais uma vez demonstrou o seu
enorme espirito de serviço, Bravo Bravíssimo!
A todos os Formadores e Diretores de Formação
presentes e aqueles que, em tempo útil, apresentaram a justificação para a sua falta, desejamos
um ótimo trabalho. •
Sempre Alerta Para Servir!
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Formação
Região de Setúbal fez ação de formação do Curso Base
No passado dia 11 de fevereiro realizou-se na Região de Setúbal, na Quinta do
Álamo, a primeira ação de formação do Curso Base em 2017, com início pelas
09,30 horas e terminou pelas 17,00 horas.
Para este Curso inscreveram-se 34 Associados dos vários Núcleos da Região
de Setúbal, a saber:
7 do Núcleo Papa Francisco – Montijo, 6 do Núcleo Baixa da Banheira, 2 do Núcleo Santo André – Barreiro, 3 do Núcleo
S. José – Moita, 1 do Núcleo Santa Maria da Graça, 1 do Núcleo Santiago – Sesimbra.
Por solicitação da Secretaria Nacional da Formação, participaram neste Curso também os seguintes elementos das
Regiões, 5 de Santarém - Núcleo de Almeirim, 3 de Lisboa - Núcleo da Penha de França, 3 de Évora - Núcleo de Santa
Teresa de Calcutá.
O Curso decorreu dentro do previsto, iniciando-se com
uma leitura do Evangelho S. Mateus 7.24-27. Os dois
fundamentos, que falam sobre como construir uma casa
sólida com bons alicerces.
Antes da leitura foi entregue a cada formando uma
pequena pedra que simbolizava a pedra dos alicerces
de uma casa (NÚCLEO) sólida, para que nenhuma
intempérie a derrubasse.
Após esta reflexão, deu-se início aos trabalhos com
a apresentação dos módulos, com a seguinte ordem:
Missão do Escuteiro Adulto, Valores da Lei, Promessa e
Princípios, Mística e Simbologia da FNA, Vida de Núcleo
e Estrutura e Organização da FNA.
Foram interrompidos os trabalhos dando lugar ao
almoço partilhado, tendo cada um trazido o seu, num
clima de admirável confraternização e amizade.
No final dos Módulos, procedeu-se à avaliação do Curso
que terminou com uma reflexão final, apresentada em
PowerPoint, e uma oração final.
Os formadores expressaram a sua satisfação pela
magnífica participação dos formandos e pela forma
como decorreu o Curso, conscientes de que daqui para a
frente, tudo mudou nas futuras relações.
Usou também da palavra o Presidente da Direção
Regional, Sousa Dias, congratulando-se pela forma
como decorreu o Curso e afirmando satisfação de ter
recebido na sua Região os elementos das Regiões de
Lisboa, Santarém e Évora e que a Região de Setúbal
ficava à sua disposição.
A Direção Nacional congratula-se com o empenho e
disponibilidade de todos “Sempre Alerta para Servir”. •
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Testemunho
Porque “sou FNA”?
Circunstâncias várias da nossa vida levam-nos muitas vezes a reflectir sobre os motivos que nos conduziram à FNA, a
exemplo do que sucedeu ainda recentemente nas últimas Jornadas.
O percurso pessoal de cada associado da FNA, Escuteiro Adulto, contém em si mesmo uma história de vida: um caminho
de aprendizagem e de vivência e uma transição, que tanto pode ser directa como muito longa, para uma nova dimensão de
Serviço na plena condição de adulto.
Mas chegados a esta nova dimensão, sem prejuízo de toda e qualquer experiência anterior, estamos efectivamente
conscientes da diferença existente e do desafio que a missão de um Escuteiro Adulto nos propõe?
Porque optámos por este novo caminho, ainda tão desconhecido e susceptível dos mais variados questionamentos, tantas
vezes injustos e provindos de quem parece não praticar a fidelidade a uma Promessa (ou a um Compromisso) ou de quem
não conhece e, por isso, não confia no trabalho destes fraternos obreiros?
Então, porque “sou FNA”?
Verificamos que uma associação com 60 anos é ainda jovem em muito daquilo que pode e deve vir a ser o seu edifício
institucional, doutrinário e humano.
No entanto, é hoje evidente o que nos faz diferentes na FNA: somos uma estirpe de adultos voluntários, activos e
empenhados na expressão prática de um Compromisso orientado pelos ensinamentos escutistas para o Serviço, discretos
e sem esperar outra recompensa se não saber que fazemos a vontade de quem, muito acima, nos conduz.
Estamos organizados, temos regras, não dependemos de referências nem de sistemas de gestão de qualidade e todos
temos voz e participação activas que podem fazer a diferença.
Mas para isso precisamos de todos e por isso todos estão convocados.
Precisamos que todos se sintam motivados, dinamizados e actuantes, não esquecendo que nenhum Escuteiro Adulto o
poderá ser verdadeiramente se apenas trabalhar sozinho.
Porque somos pedras do mesmo edifício, vamos construindo uma Associação cada vez mais preparada e capacitada para
Servir, onde e quando seja necessário e em conformidade com os talentos de cada um.
Tudo isso está ao meu alcance, afinal, porque “sou FNA”! •
Condor Justiceiro

“Uma vez Escuteiro

Para sempre Escuteiro”
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Colóquio
Primeiro Colóquio de Escutismo no Fundão
“O pensamento de BADEN POWELL NO SÉCULO XXI”
No passado dia 4 de março 2017, na Cidade de Engenho e Arte, “A Moagem”, no Fundão,
realizou-se pela primeira vez na Diocese da Guarda, um Colóquio Escutista.
Neste projeto muito ambicioso, conseguiu-se juntar na organização uma significativa
representação Escutista, nomeadamente a Junta Regional do CNE da Guarda e os Núcleos da
Fraternidade Nuno Álvares da Covilhã, Teixoso e do Fundão, com a particularidade de, nesse
dia, se comemorar o primeiro aniversário do Núcleo do Fundão. Não podia ser da melhor
forma celebrar a festividade com este acontecimento organizado na cidade do Fundão.
Esta iniciativa só foi possível concretizar com o suporte organizativo do Município do
Fundão, na pessoa da Dra. Alcina Cerdeira, Vereadora da Área Educativa, e do esforço da
Junta Regional do CNE e Núcleos da FNA desta Região.
O evento foi uma oportunidade única para reflexão e debate entre escuteiros e para
escuteiros. Contou com a presença de todos aqueles que sentem e vivem os ideais do
movimento Escutista, principalmente noviços, caminheiros, candidatos a dirigentes,
antigos escuteiros, dirigentes e os escuteiros Adultos da Fraternidade de Nuno Álvares.
A abertura do Colóquio foi da responsabilidade do Senhor Presidente da Câmara
Municipal do Fundão, um antigo escuteiro. Por ordem do programa delineado, seguiram-se outras individualidades
convidadas, nomeadamente o Senhor Secretário de Estado
da Juventude, Professor Dr. João Costa, ex-Chefe Regional
do CNE de Setúbal, o Chefe Nacional do CNE, Ivo Oliveira,
o Presidente Nacional da FNA, Domingos Leal do Paço e o
Chefe de Departamento Nacional do Ambiente da FNA, David
Loureiro.
As últimas intervenções couberam ao Senhor Padre Luís
Marinho, Assistente Nacional do CNE e ao Senhor Padre
Virgílio Ardérius, antigo escuteiro, formador do CNE, que a
Região da Guarda nunca vai esquecer por inúmeros serviços
prestados pela causa Escutista.
No final das intervenções, seguiu-se um debate assente nas
conclusões, com três pontos fundamentais, SER – SABER
– AGIR, tendo como moderadora a Senhora Vereadora Dr.ª
Alcina Cerdeira.
A Comissão de Honra foi presidida
por sua Exa Reverendíssima D.
Manuel Rocha Felício, Bispo da
Diocese da Guarda, contanto
ainda com o Dr. Paulo Alexandre
Bernardo Fernandes, Presidente da
Câmara Municipal do Fundão, Ivo
Oliveira, Chefe Nacional do Corpo
Nacional de Escutas e de Domingos
Leal Paço, Presidente Nacional da
Fraternidade Nuno Alvares. Aliás
ressalve-se foi a primeira vez que
na Diocese da Guarda, se juntaram
oficialmente os dirigentes máximos
do CNE e da FNA.
Tivemos a presença de diversos
Escuteiros, de diferentes estruturas
organizativas, como o CNE, FNA e
de várias faixas etárias, vivendo este
encontro com todo o sentimento de
verdadeiros Escuteiros e Amigos
“Uma vez Escuteiro - para sempre
Escuteiro”. •
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Caminhada com Maria
Região de Braga fez Cerimónia de Despedida da
Imagem “Peregrina” de Nossa Senhora

Realizou-se no passado dia 20 de Abril, na Capela Imaculada do Seminário Nossa Senhora da Conceição, na Cidade
de Braga, uma cerimónia de despedida da Imagem “Peregrina” de Nossa Senhora, presidida pelo Pastor Diocesano, o
Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga e concelebrada pelo Rev. Padre Eduardo Duque.
Apesar desta cerimónia se realizar num dia de semana, contou com a presença de quase duas centenas de Escuteiros
Adultos de 25 Núcleos da Região de Braga. Contámos ainda com a presença da Mesa do Conselho Regional, do Conselho
Fiscal Regional e da Direção Nacional representada pelo Secretário para a Formação, Luis Abreu.
A cerimónia foi animada pelo Grupo Coral dos Escuteiros de Cambeses, FNA e CNE, que deram um brilho especial a este
belo momento de demonstração de fé e amor a Maria, nossa Mãe e Mãe de todos os Escuteiros.
Na sua homilia, Sua Exa. Reverendíssima, D. Jorge Ortiga, referiu a importância do dia em que realizámos a cerimónia,
pelo seu significado e pelo amor demonstrado a Maria durante a sua passagem pela Diocese de Braga, pelas Paróquias e
pelos Núcleos da FNA, mas também por ser o dia em que conhecemos o anúncio da canonização dos pastorinhos Francisco
e Jacinta que acontecerá a 13 de Maio, em Fátima, aquando da vinda de Sua Santidade o Papa Francisco. Desafiou-nos
a interiorizarmos e sentirmos a mensagem que Maria nos deixa, mostrando-se exemplo de serviço, de entrega, de fé e
amor. Pediu-nos que façamos justiça ao nosso lema
e que estejamos “Alerta para Servir”, no Escutismo,
na Sociedade e nas Comunidades Paroquiais onde
estamos inseridos.
Aproveitando a presença de grande parte da Região,
D. Jorge Ortiga, anunciou o nome do novo Assistente
Regional, o Rev. Padre Eduardo Duque, que nos honrou
com a sua presença, neste importante momento da
FNA na Região de Braga.
Foi efetivamente um dia especial que ficou certamente
marcado na memória de todos quantos participaram
nesta cerimónia. Foi marcado novo encontro com a
Imagem “Peregrina” de Nossa Senhora no dia 17 de
Setembro, em Fátima, para a nossa concentração
Nacional. •
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AMBIENTE
Sinais e pistas para uma estratégia Nacional de
Ambiente da FNA Departamento Nacional do
Ambiente (2017-2020)
Os Sinais
A propósito dos trabalhos desenvolvidos recentemente no INDUNA-INDABA (2017) em
Aveiro, foram apresentados pelo DNA alguns sinais e pistas a seguir para o desenvolvimento
David Loureiro
de uma estratégia nacional de ambiente tendo em vista o rumo e o horizonte temporal do
Chefe do Departamento Nacional
plano de ação da associação até 2020.
de Ambiente da FNA
É interessante pensar que o caminho até agora percorrido no Ambiente da FNA nem sequer
é muito longo e que o seu potencial ainda está aquém de ser explorado pelos níveis territoriais da associação e então já se
pretende propor uma estratégia nacional?
Foi com as Jornadas da FNA em Aveiro (2011), com o Ambiente a fazer parte integrante dos objetivos do “Ano da Afirmação”,
que houve oportunidade nacional e método escutista para a partilha das atividades e vivências da associação em ações de
conservação da natureza e de ecologia humana.
Se na altura (Jornadas 2011) o desafio passava pela procura de ações claras (pontuais) que o voluntariado de escutismo
adulto poderia realizar para ajudar a mudar o rumo dos acontecimentos no que respeita ao meio ambiente, olhando para a
atualidade e para o que se progrediu entretanto, revelou-se nas Jornadas 2016 o testemunho e a maturidade da “Metodologia
da FNA” expondo o espírito de servir como bandeira de toda a ação que a associação poderá exercer em sociedade.
Assim procuramos definir nestas linhas a justificação duma estratégia nacional de ambiente, através da reflexão sobre o método
aplicado, as propostas de pilares que suportam as opções a desenvolver, as pistas a seguir e os meios para a sua concretização.

O Método
Mas estratégia passa por meios e método, objetivos e uma certa ambição para os concretizar. Do lado do DNA a fasquia
parece muito alta mas acessível... Talvez porque tenha sido o Ambiente aquele que nos últimos anos mais visibilidade
tenha dado à FNA, para dentro e para fora da associação, provavelmente pela forma como os fraternos têm participado e
sentido o (voltar a) praticar escutismo como adultos, comprometidos em causas nacionais de voluntariado e certamente
também pela descentralização geográfica que tem aproximado praticamente todas as regiões.
Foi preciso quase uma década para estruturar a dimensão nacional das atuais atividades de ambiente que, na sua origem,
resultaram todas de pioneirismo local. O método aplicado foi distinto e demonstrou-se que funciona. Método escutista, mesmo
com antigos, logo escutismo adulto. E levou a FNA a estar presente em áreas protegidas através do seu voluntariado ambiental.
Preferiu-se a parceria com entidades oficiais e associações comprometidas no terreno. Começou-se com uma patrulha
e atraiu-se muitas mais. Prestou-se mais atenção à presença de núcleos da FNA nas áreas protegidas nacionais
geograficamente mais fustigadas por falta de renovação de equipamentos e (des) conservação de biodiversidade: a Serra
do Alvão (Criar Raízes) a norte, a Serra da Estrela (Um Milhão de Carvalhos) e o Geopark Naturtejo (CNAE em Idanha) ao
centro e, rumo ao sul, a Serra da Arrábida (ACANAC) e a Ria Formosa (FNA Al Gharb).
O método levou-nos mais além, e também foi dado apoio técnico e organizacional ao staff dos campos escutistas
do CNE - CNAE (Idanha a Nova) e CEADA (Arrábida) - da Casa do Escuteiro no Algarve (FNA Lagoa) e, em centros
de reabilitação de animais selvagens – o LXCRAS, em Lisboa e o RIAS, em Olhão - com alguns resultados que nos
orgulham, mas o caminho pode ser longo...
Então, porque não pensar em aplicar o mesmo método noutras áreas protegidas ou naturalizadas, noutros CRAS ao
pé-da-porta, aliciando outras regiões e núcleos, como a Serra do Gerês (Região de Braga), o GeoPark de Arouca (Região
do Porto), as Dunas de São Jacinto (Região de Aveiro) e o Tejo internacional (Região de Santarém), só para dar alguns
exemplos.

Os Pilares
São cinco as propostas para pilares de Ambiente para os quais a FNA tem condições para contribuir e desenvolver, mais
ou menos densos, priorizáveis e calendarizáveis:
1) O uso responsável do ciclo natural da água através de ações de sensibilização e educação ambiental;
2) A conservação da biodiversidade e da floresta através da plantação de espécies autóctones e controlo de invasoras;
Sinais e pistas para uma estratégia Nacional de Ambiente da FNA Departamento Nacional do Ambiente (2017-2020)
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3) O reconhecimento do risco e de medidas de mitigação contra as
Alterações Climáticas através da redução do impacto da pegada
carbónica em atividades escutistas, quer na utilização partilhada do
transporte como na demonstração da cozinha solar;
4) A sensibilização da reciclagem de resíduos especiais através de par ceria em
campanhas apoio social na recolha de pilhas, radiografias, medicamentos
e consumíveis informáticos;
5) A consciencialização da responsabilidade social do escutismo adulto na moldura da ecologia humana através do
apoio aos centros de recuperação de animais selvagens (CRAS) e à valorização dos campos escutistas nacionais
(CNE e FNA).
São objetivos para manter e aprofundar, que o DNA pode trabalhar, porque nesses territórios temos núcleos que podem
cuidar e aglutinar fraternos (e novos...) e realizar voluntariado ambiental em modo escutismo adulto.

As Pistas
Neste novo ciclo da FNA, propõe-se que a estratégia de Ambiente passe por três pistas a seguir...
Em primeiro lugar, estimular as estruturas regionais existentes com a dinamização de departamentos de ambiente e
propor nas restantes, a colaboração de associados em representação de núcleos locais.
Manter em seguida o apoio às atividades de ambiente do calendário nacional, em colaboração com os núcleos e
regiões, estando alinhados para 2017 o “CRIAR RAÍZES” e o “Projeto Ambiental Serra da Estrela”, oferecendo em anos
subsequentes, a criação de novas atividades noutras áreas protegidas com resultados da primeira pista e oferecendo
participação diferenciada aos associados. Ainda, desenvolver estes objetivos de ambiente em Acão articulada do DNA com
os departamentos nacionais de radioescutismo e da expansão.
Na terceira pista procura-se a afirmação com os seus pares na sociedade, propondo o envolvimento do escutismo adulto
através do voluntariado ambiental. Após as etapas de aprovação das alterações estatutárias e votação de relatório e contas
na execução de 2016, foram criadas as condições para formalizar a proposta de inscrição oficial da FNA no registo nacional
de Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA), em regime de equiparada. Afirmação estatutária da nossa
finalidade em “desenvolver um serviço voluntário aos outros e de proteção da Natureza e do Ambiente” (Cap.1,Artº 2º
alínea c).
As Parcerias
Da reflexão destes pontos anteriores, resulta necessariamente a realização de parcerias ou protocolos que consolidem o
esforço desenvolvido e o devolvam em reconhecimento despendido que pode ser capitalizado em consolidação e expansão
(não precisamos que nos agradeçam, mas que nos reconheçam).
São exemplos concretos, o acordo
de colaboração com o CNE para
reflorestação do CNAE de Idanhaa-Nova (20102015), assim como o
protocolo com a associação Amigos
da Serra da Estrela (2014) para ações
de plantação no projeto “Um Milhão
de Carvalhos”, que a seu modo
têm criado uma relação de mútua
responsabilidade, compromisso e de
serviço com todos aqueles que têm
participado no terreno.
Estão assim criadas as condições
para desenvolver outros protocolos de
colaboração com entidades públicas,
desejavelmente na linha dos campos
de voluntariado ambiental e, com
associações e empresas sectoriais,
tendo em vista o desenvolvimento
de objetivos comuns para o desenvolvimento sustentável no âmbito das
temáticas dos pilares de ambiente,
com vista a contar com os Núcleos e
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Regiões, que permitam definir no futuro objetivos que valorizem o escutismo como
propósito de mecenato ambiental.
Cai neste propósito de mecenato a responsabilização coletiva e individual da
associação perante os objetivos de parceria com as entidades, assumindo desde
logo a prevenção de acidentes associados à intensificação da ocorrência de riscos
pelo incremento de atividades de voluntariado ambiental, a diversificação de
ações e sua distribuição geográfica. Neste sentido será proposto aos associados
a obrigatoriedade do seguro escutista nas atividades nacionais de Ambiente
que permita as condições de cobertura própria de acidentes pessoais e de
responsabilidade civil.
Diz-nos a experiência que o sucesso desta estratégia passará pela ultrapassagem
de adversidades (muitas) e escolhos (mais ainda) e, como noutras expedições vividas
na associação, o DNA estará cá para aceitar, aprender e partilhar os erros com quem
connosco fizer o caminho.
Alerta para Servir •

Expansão
A Direção Nacional da FNA e através do seu Chefe de Departamento Nacional
da Expapnsão, Filipe Relvão, tem vindo a fazer dentro do seu programa algunss
contactos e reuniões com interessados na formação de novos Núcleos.
Neste momento temos em preparação para sua oficialização na Região de
e
Coimbra o Núcleo de Condeixa-a-Nova que à poucos dias formalizou o seu
pedido numa reunião com o Chefe de Departamento como se pode ver na foto.
Também da mesma forma e a seu pedido demonstraram interesse de formar um Núcleo de S. Paulo de Frades também
na Região de Coimbra, estando marcado reunião para sua formação e entrega de documentação no próximo dia 24 do mês
de junho. Na Região da Guarda temos dois Núcleos em formação o Núcleo da Guarda e o Núcleo de Tortosendo, já com
documentação entregue e marcação de ação de explicação e preparativos para a sua filiação na Covilhã no próximo dia 25
de junho, com a presença da Direção Nacional e do Chefe de Departamento Nacional da Expansão. Para esta reunião estão
convidados representação das Direções dos Núcleos da Covilhã, Teixoso e Fundão para que esta futura Região possa dar
os seus primeiros passos para o futuro de mais uma Região com Direção Regional. •

ESCLARECIMENTO - Admissão de novos Associados que nunca tenham sido Escuteiros
Como é do conhecimento de todos os Associados, os novos Estatutos aprovados em conselho Nacional Plenário de 9 e
10 de abril de 2016 e ratificados pela Conferência Episcopal Portuguesa em 12 de Julho de 2016, referem a possibilidade
de…“Em situações especiais, definidas no Regulamento, a FNA aceita como Associados, pessoas adultas que não tenham
tido oportunidade na sua juventude de pertencerem ao Escutismo Católico...” (Estatutos da FNA Artigo 6º- 2).
A intenção de Expansão da Associação, segue claramente a linha que levou á sua criação, que é manter ligados ao
Movimento Escutista todos quantos um dia realizarem a sua Promessa.
Ou seja, não são desejadas nem convenientes, quaisquer campanhas de angariação de Associados onde a única
premissa é terem mais de 22 anos. •
A Direção Nacional da FNA
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Destaques
Nunciatura Apostólica Comemorou o 4.º Aniversário
do Pontificado de Sua Santidade o Papa Francisco
No passado dia 13 de março de 2017 a Nunciatura Apostólica comemorou na sua Embaixada
em Lisboa, o 4.º aniversário do Pontificado de Sua Santidade o Papa Francisco, fazendo uma
receção com a presença de várias Individualidades da Igreja, do Estado e Associações da Igreja.
A FNA esteve representada pelo seu Presidente Nacional, Domingos Leal do Paço a convite do
Senhor Núncio Apostólico Monsenhor RINO PASSIGATO.
Por essa ocasião a Direção Nacional da Fraternidade de Nuno Álvares e em nome de todos
os Associados agradeceu ao Senhor Núncio Apostólico, Monsenhor RINO PASSIGATO pelo
convite que nos foi enviado, assim como desejou a sua Santidade o Papa Francisco as melhores
Felicidades. •

Visita de Sua Santidade o Papa Francisco
Na visita de Sua Santidade o Papa Francisco e nas Comemorações dos 100
anos das Aparições em Fátima no próximo dia 13 de maio, a Fraternidade
Nuno Álvares vai marcar presença em Fátima através do seu Departamento
Nacional de Radioescutismo.
Esta será mais uma atividade dos Escuteiros Adultos em 2017 integrada no
nosso tema anual “Caminhada com Maria”. Durante a semana comemorativa do Centenário das Aparições de Fátima vai
estar em atividade uma estação de radioamadorismo que se chamará de CS2POPE. A proprietária desta estação especial
a Associação de Radioamadores de Leiria convidou a FNA e os seus radioamadores para a operar.
Esta será uma oportunidade única para darmos a conhecer mais uma vez a nossa Associação ao mundo, através dos
nossos contactos utilizando a radiofrequência e contribuir para as Comemorações dos 100 anos das Aparições de Fátima
e visita de Sua Santidade o Papa Francisco. •

Censo Anual 2017
O Censo Anual tal como é referido no Artigo 93.º – 3 dos Regulamentos esteve em
pagamento até ao dia 31 de Março.
Para quem ainda não procedeu ao pagamento, sem informação das razões que possam
existir para esse incumprimento, lembramos que o não pagamento, inibe que nas
atividades em que seja necessária a validação da Direção Nacional, esta validação não
possa ser efetuada. •

Distintivo “ Caminhada com Maria”
Lembramos que de acordo com a Norma de Execução n.º 20 de 2 de Janeiro de
2017, está disponível para cedência o Distintivo do Tema Anual “Caminhada com
Maria”, que deve ser usado entre o dia 2 de janeiro e 31 de dezembro de 2017.
Informamos que a Norma é para toda a Associação, visando a uniformização de
todos.
O uso desse distintivo, é na manga esquerda da camisa, sendo esse o único
distintivo a usar nesse local.
O distintivo da FNA, deve ser usado no bolso direito da camisa.
Essas alterações decorrem do Artigo n.º 76 -1 a) e 2 b) dos Regulamentos da FNA. •
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DELIBERAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES
Fátima, 25 de março de 2017
Nos termos dos Artigos 7.º e 8.º dos Estatutos da Fraternidade de Nuno Álvares, e para os efeitos convenientes se publica o seguinte:
1 – Apresentação, discussão e votação de proposta da Direção Nacional de quotização para os novos Associados. Que se a data de
inscrição for até trinta de junho; seria paga na totalidade e se de 1 de Julho a 31 de Dezembro com um desconto de 50%.
A proposta foi aprovada com 4 (quatro) votos contra; 4 (quatro) abstenções; 148 (cento e quarenta e oito) votos a favor. A proposta
foi aprovada por maioria.
2 – Análise, discussão e votação do Relatório e Contas da atividade de 2016.
Que foi aprovado por unanimidade e aclamação.
3 – Apresentação, discussão e votação do Plano Anual de Atividades e Orçamento para 2017.
Que foi aprovado por unanimidade e aclamação.
4 – O próximo ACANAC, o IX (nono), será em Tresminas, concelho de Vila Pouca de Aguiar, e será organizado pelos Núcleos de
Trás-os-Montes, Chaves e Vila Real. •
Fátima, 25 de março de 2017
António Augusto Campos de Sousa
Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais
(documento original assinado e arquivado)

ORDEM DE SERVIÇO NACIONAL N.º 32
ABRIL DE 2017
Nos termos dos Artigos 87.º e 88.º do Regulamento Geral da Fraternidade de Nuno Álvares, e para os efeitos convenientes se publica o seguinte:
1 – DETERMINAÇÕES
USO DE INSÍGNIA COMEMORATIVA DO TEMA
ANUAL
De acordo com o estipulado na alínea i) do
artigo 26.º, dos Estatutos, e conforme decisão
da Direção Nacional, é autorizado, pelo
prazo que termina em 31/12/2017, o uso do
distintivo Comemorativo da “Caminhada com
Maria” que abaixo se reproduz.

2 – CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS E ÓRGÃOS
NACIONAIS, REGIONAIS E DE NÚCLEO

3.1 – A Nível Nacional
- Nada

2.1 – A Nível Nacional
3.2 – A Nível Regional
- Nada
- Nada
2.2 – A Nível Regional
3.3 – A Nível de Núcleos
- Nada
- Nada
2.3 – A Nível Núcleo
Nos termos do Artigo 26.º – 5 do Regulamento
Geral da FNA é criado o seguinte Núcleo

4 – MOVIMENTO DE ASSOCIADOS PARA OS
CARGOS
4.1 – Movimento de Associados a Nível Nacional

REGIÃO DA GUARDA
- Nada

Mar-Abr 2017

É criado com efeito a 04/02/2017 o Núcleo da
Guarda

4.2 – Movimento de Associados a Nível Regional

3 – EXTINÇÃO / SUSPENSÃO DE ESTRUTURAS E
ÓRGÃOS NACIONAIS, REGIONAIS E DE NÚCLEO

Nos termos do artigo 32.º e 35.º do Regulamento Geral da FNA
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REGIÃO BRAGA
- Mesa do Conselho Regional
Cessaram funções com efeitos a 25/02/2017
Presidente: Paulino Manuel Machado Costa
Vice-presidente: Jorge Alberto Sousa Fernandes
Secretária: Ana Maria Lacá Martins Costa
Foram eleitos e tomaram posse em 25/02/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Paulino Manuel Machado Costa
Vice-presidente: Jorge Alberto Sousa Fernandes
Secretária: Ana Maria Lacá Martins Costa
- Direção Regional
Cessaram funções com efeitos a 25/02/2017
Presidente: José Luís Martins Silva
Vice-presidente: Carlos Alberto Cunha Santos
Secretário: António Leite Oliveira
Secretário: António Leite Soares (Melo)
Secretário: António José Lima Rodrigues
Dias
Foram eleitos e tomaram posse em 25/02/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Carlos Alberto Cunha Santos
Vice-presidente: António José Lima Rodrigues
Dias
Secretário: Joaquim Fernando da Silva Pereira
Secretário: Tomás Cunha Gonçalves
Secretário: Domingos Lopes da Costa
Assistentes: Pe. José Luís Pimenta e Pe.
Miguel Ângelo Gomes, reconduzidos pela
competente autoridade eclesial
- Departamentos Regionais
Tomaram posse 25/02/2017, para o triénio
com início a 01-01 2017 a 2020
Chefe Departamento Regional Formação
Rui Manuel Martins Ferreira
Chefe Departamento Regional Ambiente
José Manuel Pinto Araújo
Chefe Departamento Regional Imagem e
Multimédia
José Eduardo Cunha Santos
- Conselho Fiscal Regional
Cessaram funções com efeitos a 25/02/2017
Presidente: Luísa Marlene Costa Azevedo
Vice-presidente: Francisco Carlos Mendes
Teixeira
Secretária: Sandra Maria Cunha Gomes
Ferreira
Foram eleitos e tomaram posse em 25/02/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Luísa Marlene Costa Azevedo
Vice-presidente: Francisco Carlos Mendes
Teixeira
Secretária: Sandra Maria Cunha Gomes
Ferreira

REGIÃO DE LISBOA
- Mesa do Conselho Regional
Cessou funções a seu pedido, com efeitos a
22/10/2016
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Secretário: Margarida Maria Pinto Barata
Ferreira
Foi cooptado e tomou posse em 22/10/2016
para o mandato que termina em 05/02/2019
Secretário: José Miguel Vicente Monteiro
Alves

Secretário: Fernando Augusto Albuquerque
Marques
Assistente: Pe. José Camões Rodrigues
Sobral (reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)

- Direção Regional
Por demissão do Presidente, em 02/07/2016
cessaram funções;
Presidente: João Carlos Castelo Nunes Policarpo
Vice-presidente: João Pedro André Ferreira
Rodrigues Lopes
Secretária: Ana Maria Gonçalves Teodósio
Secretário: Domingos José Borralho Oliveira
Secretário: José António Pimenta Abreu
Foram eleitos e tomaram posse em 30/10/2016
para o triénio de 206/2019
Presidente: José António Pimenta Abreu
Vice-presidente: Pedro Miguel Pereira Chaves
Secretária: Ana Maria Gonçalves Teodósio
Secretário: João Manuel Gomes Alves
Secretário: Nuno Miguel Pais Felgueiras Costa
Assistente: Pe. Bernardo Xavier (Pe. reconduzido
no cargo pela competente autoridade eclesial)
Foi nomeado pela competente autoridade
eclesial o Diácono Armando José Dilão da
Encarnação como assessor do Assistente
Regional

REGIÃO DE BRAGA

REGIÃO DO PORTO
- Conselho Fiscal Regional
Cessaram funções com efeitos a 11/03/2017
Presidente: Manuel António Oliveira Resende
Santos
Vice-presidente: Maria Alexandra Sousa Costa
Fernandes
Secretário: Joaquim Augusto Freitas Pereira
Mota
Foram eleitos e tomaram posse em 11/03/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Manuel António Oliveira Resende
Santos
Vice-presidente: Maria Alexandra Sousa Costa
Fernandes
Secretário: Joaquim Jacinto Freitas Pereira
Mota
4.3 – Movimento de Associados a Nível de Núcleo
Nos termos do Artigo 32.º e 35.º do
Regulamento Geral da FNA

REGIÃO DE AVEIRO
- Núcleo de Águeda
Cessaram funções com efeitos a 01/03/2017
o Coordenador José Carlos de Oliveira Bastos
Foram eleitos e tomaram posse em 01/03/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Antero de Almeida Fernandes
Vice-presidente: Ana Paula Magalhães
Albuquerque Marques

- Núcleo de Abação
Cessaram funções com efeitos a 05/10/2016
Presidente: Armando Vieira Silva
Vice-presidente: Adão Pereira Fernandes
Secretário: Victor Miguel Fernandes Lopes
Secretário: José Marcelino Bragança Silva
Secretário: Arnaldo Pereira Fernandes
Foram eleitos e tomaram posse em 05/10/2016
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: Armando Vieira Silva
Vice-presidente: Adão Pereira Fernandes
Secretário: Domingos Pereira Fernandes
Secretário: José Marcelino Bragança Silva
Secretário: Carlos Alberto da Costa Félix
Assistente: Pe. José Manuel Costa Teixeira
(nomeado pela competente autoridade eclesial)
- Núcleo de Dume
Cessaram funções com efeitos a 21/ 02/2017
Presidente: Jorge Ribeiro Gomes
Vice-presidente: Rui Costa Ribeiro
Secretário: Armando Gomes Barros
Secretária: Rosa Maria Fernandes Mendes
Secretária: Emília Fernandes Neves Soares
Assistente: Pe. Armindo Ribeiro Alves
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial):
Foram eleitos e tomaram posse para o triénio
de 2017/2020
Presidente: Jorge Ribeiro Gomes
Vice-presidente: Rui Costa Ribeiro
Secretário: Armando Gomes Barros
Secretária: Rosa Maria Fernandes Mendes
Secretária: Emília Fernandes Neves Soares
Assistente: Pe. Armindo Ribeiro Alves
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
- Núcleo de Ponte
Cessaram funções com efeitos a 05/12/2016
Presidente: Jeremias Artur Machado Dias
Bravo
Vice-presidente: Bruna Fátima Castro Batista
Secretária: Maria Daniela Machado Freitas
Secretária: Adriana Isabel Machado Freitas
Secretário: Nelson Manuel Lopes Silva Antunes
Assistente: Pe. António Silva Lopes (nomeado
pela competente autoridade eclesial)
Foram eleitos e tomaram posse para o triénio
de 2017/2020
Presidente: Maria Daniela Machado Freitas
Vice-presidente: Soraia Isabel Castro Batista
Secretária: Bruna Fátima Castro Batista
- Núcleo de S. Torcato
Cessaram funções com efeitos a 07/01/2017
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Presidente: João Filipe Castro Silva
Vice-presidente: Agostinho Fernandes Mendes
Secretário: Vítor Domingos Fernandes Freitas
Secretária: Rosa Freitas Silva
Secretário: Sérgio Manuel Rocha Costa
Assistente: Pe. Valentim Oliveira Gonçalves
(nomeado pela competente autoridade eclesial)
Foram eleitos e tomaram posse para o triénio
de 2017/ 20120
Presidente: Agostinho Fernandes Mendes
Vice-presidente: Manuel Jorge Miranda
Gonçalves
Secretário: Ana da Luz Costa Pinheiro
Secretária: João da Silva e Sousa
Secretário: António Augusto da Silva Lamelas
- Núcleo de Oliveira Santa Maria
Cessou funções a seu pedido, com efeitos a
17/02/2017
Secretário: Tomás Cunha Gonçalves
Foi cooptado e tomou posse em 17/02/2017
Secretário: Cristiano Manuel Moreira Nunes
Castro
- Núcleo de Vale S. Martinho
Cessaram funções com efeitos a 05/02/2017
Presidente: Joaquim Silva Ribeiro
Vice-Presidente: José Marques Costa Alves
Secretário: Josué Marques Vale
Secretária: Maria Leónida Correia Magalhães
Secretário: Amaro Silva Ribeiro
Secretária: Maria Sameiro Pereira Silva Ribeiro
Assistente: Pe. Francisco José Jesus Oliveira
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Foram eleitos e tomaram posse em 05/02/2017
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: Manuel Joaquim Moreira Silva
Vice-Presidente: António Carneiro Ribeiro
Secretário: Josué Marques Vale
Secretária: Maria Leónida Correia Magalhães
Secretário: José Marques Costa Alves
Assistente: Pe. José Manuel Faria Ferreira
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
- Núcleo de Vermoim
Cessaram funções com efeitos a 03/12/2016
Presidente: Joaquim Soares Carvalho
Vice-presidente: Carlos Alberto Abreu Alves
Vale
Secretário: Manuel António Branco Fontes
Secretário: Manuel António Oliveira Marinho
Secretário: José Luís Fonseca Moreira
Assistente: Pe. Francisco Costa Teixeira
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Foram eleitos e tomaram posse em 03/12/2016
para o triénio de 2016/2019
Presidente: Joaquim Soares Carvalho
Vice-presidente: Manuel António Branco Fontes
Secretária: Teresa Campos Alves Branco Fontes
Assistente: Pe. Francisco Costa Teixeira
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
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REGIÃO DE COIMBRA
- Núcleo da Palheira
Cessaram funções com efeitos a 09/10/2016
Presidente: Filipe Jorge Serôdio Relvão
Vice-presidente: Rui Miguel Vasco Menezes
Secretário: Marco Paulo Alves Lúcio
Secretário: Carlos Filipe Oliveira Moço
Foram eleitos e tomaram posse em 09/10/2016
para o triénio de 2016/ 2019
Presidente: Liliana Patrícia Vasco Matos
Menezes
Vice-presidente: Rui Miguel Vasco Menezes
Secretário: Filipe Jorge Serôdio Relvão
Secretário: Carlos Filipe Oliveira Moço
Secretário: Jorge Manuel Rodrigues Carvalho

REGIÃO DE LISBOA
- Núcleo de Benfica
Cessou funções a seu pedido como coordenador
com efeito a partir de 02/08/2016
José António Pimenta Abreu

Secretário: Fernando Emanuel Gomes Teixeira
Reis
Assistente: Pe. Hélder Amadeu Baptista Sá
(nomeado pela competente autoridade eclesial)
Foram eleitos em 21/01/2017 e tomaram
posse para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: Paula Alexandra Duarte Almeida
Campos
Vice-presidente: Cristiana Adelaide Aires
Morais
Secretário: Fernando Emanuel Gomes Teixeira
Reis
Assistente: Pe. Hélder Amadeu Baptista Sá
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
5– TRANSFERÊNCIAS DE ASSOCIADOS
Nos termos do Artigo 5.º - 7 do Regulamento
Geral da FNA
5.1 - Transferências Entre Regiões
- Nada
5.2 - Transferências dentro das Regiões

- Núcleo de Vialonga
Cessaram funções com efeitos a 03/11/2016
Presidente: Ana Luísa Dionísio Gomes Nunes
Vice-presidente: Carlos Manuel Jesus Sachim
Secretário: Carlos Alberto Silva Gomes
Secretário: João Serra Perdigão
Secretário: Luís Nunes Martins Costa
Assistente: Pe. João Prego
Foram eleitos e tomaram posse em 03/11/2016
para o triénio de 2016/2019
Presidente: Carlos Manuel Jesus Sachim
Vice-presidente: Luís Nunes Martins da Costa
Secretário: João Serra Perdigão
Secretário: Joaquim António Ferreira
Secretário: Jorge Manuel Gaspar Serrano
Assistente: Pe. João Prego (reconduzido no
cargo pela competente autoridade eclesial)

REGIÃO DA GUARDA
- Núcleo do Fundão
Foram eleitos em 10/12/2016 e tomaram
posse para o triénio de 2016/ 2019
Presidente: Ana Rita Gonçalves Martins
Vice-presidente: Armando Manuel Encarnação
Secretário: Maria de Fátima M. Gonçalves
Assistente: Pe. Jorge Manuel Tavares Colaço
(nomeado pela competente autoridade
eclesial)

REGIÃO DE VILA REAL
- Núcleo de Chaves
Cessaram funções com efeitos a 21/01/2017
Presidente: Paula Alexandra Duarte Almeida
Campos
Vice-presidente: Cristiana Adelaide Aires
Morais

REGIÃO DE AVEIRO
Transferência do Núcleo da Borralha para o
Núcleo de Águeda:
Maria Eugénia Ribeiro M. A. Marques
Fernando Augusto Albuquerque Marques
Luis José Teixeira G. Cerqueira
Antero de Almeida Fernandes
Ana Paula M.A. Marques
António da Silva Ferreira
Joaquim António R. H. Carinha
Liliana de Magalhães A. Marques

REGIÃO BRAGA
Do Núcleo de Delães para Núcleo de Oliveira
St.ª Maria
Sandra Maria Azevedo Barros

REGIÃO DE LISBOA
Do Núcleo de Baixa Chiado para Núcleo da
Lourinhã:
Jorge Manuel Caria Lopes Cardoso
Do Núcleo de Stª Catarina para Núcleo de Oeiras:
Carla Sofia Tavares
Do Núcleo de Sintra para Núcleo de Benfica:
Ana Maria Gonçalves Teodósio
João Carlos Castelo Nunes Policarpo
Pe. Carlos Jorge
Do Núcleo de Vialonga para Núcleo de Santa
Maria Olivais:
Ana Luísa Gomes Nunes
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ATOS OFICIAIS
REGIÃO DE VILA REAL

Por proposta da Direção Núcleo:

do Núcleo de Cidade de Vila Real para Núcleo
de Mateus:
Ana Ferreira Leandro Pires

Pelo extraordinário espirito de serviço,
dedicação, empenho, entusiasmo e sentido
de liderança demonstrado ao longo dos anos,
nos cargos que assumiu aos vários níveis na
Associação: Secretário da Direção Regional,
Vice-Presidente e um dos fundadores do
Núcleo de Santa Catarina e ultimamente como
Presidente de Núcleo durante vários anos,
também sempre disponível para a colaboração
de equipas para grandes atividades tanto nível
Regional ou Nacional, tornou-se assim um
exemplo a seguir e merecedor desta pública
Distinção, o Associado do Núcleo de Santa
Catarina, da Região de Lisboa José Alberto
Baptista Rodrigues

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES
E PRÉMIOS

MEDALHA DE SOLIDARIEDADE
É atribuída a Medalha de Solidariedade, aos
seguintes Associados:
Por proposta da Direção Regional de Braga
Pelo extraordinário espírito de serviço
demonstrado como fundador e Presidente
do Núcleo de Vila do Conde, como
Formador, como um dos mais destacados
membros da Comissão organizadora do II
ACAREG de Braga, mas sobretudo como
Presidente da Mesa do Conselho Regional,
tornou-se assim um exemplo a seguir
e merecedor desta pública Distinção, o
Associado do Núcleo de Vila do Conde, da
Região de Braga. Paulino Manuel Machado
da Costa
Pelo extraordinário espírito de serviço
demonstrado como membro das comissões
organizadoras do VII ACANAC e Atividade
Nacional de 2014, mas sobretudo como
responsável pelo Departamento Regional
de Comunicação e Imagem, tendo sido autor
de vários trabalhos, quer a nível Regional
quer a nível Nacional, que contribuíram
decisivamente para elevar de forma
exponencial o nível de qualidade da imagem
da Região, tornou-se assim um exemplo a
seguir e merecedor desta pública Distinção,
o Associado do Núcleo de Urgezes, da Região
de Braga. José Eduardo Cunha Santos

CRUZ DE MÉRITO SANTO CONDESTÁVEL
É atribuída a Cruz de Mérito Santo Condestável,
ao seguinte Associado:
Por proposta da Direção Nacional
Pelo extraordinário espirito de serviço
demonstrado ao longo dos anos nas várias
funções responsabilidades e cargos de
relevo que assumiu ao nível local, regional
ou nacional. Demonstrando sempre um
elevado sentido de liderança, serviço e
amor ao escutismo, dando testemunho de
alegria, dedicação e disponibilidade, sendo a
preponderância do seu trabalho reconhecida
inúmeras vezes, torna-se assim modelo do
que deve ser um Escuteiro Adulto, exemplo a
segui e merecedor desta pública distinção, o
associado do Núcleo de S. Dâmaso da Região
de Braga José Luís Martins da Silva.

COLAR DA FUNDAÇÃO
É atribuído o Colar da Fundação aos seguintes
Associados:

Por proposta da Direção Núcleo:

Por proposta da Direção Nacional

O Jorge Ferreira com a sua Dinâmica,
Responsabilidade e Ação, quer junto do
Núcleo quer na Comunidade local, quer
ainda a Nível da Região de Lisboa, conquistou
o respeito o carinho e a amizade de todos que
com ele caminharam ao longo destes anos.
Por isso, propõe-se que lhe seja atribuída a
Medalha de Solidariedade, a qual lhe será
entregue em cerimónia oportuna uma vez
que o Jorge Ferreira esteve até à pouco
tempo a trabalhar em Angola e agora se
encontra de novo em Portugal ao serviço do
Núcleo e da Comunidade.

Possuidor de um currículo escutista de
particular relevo, demonstrado ao longo de
treze anos na FNA, Associado de elevada
dedicação como responsável Nacional em
todos os cargos que desempenhou quer
como Secretário Nacional Financeiro,
Vice-presidente Nacional, Coordenador
Nacional e Presidente Nacional. Teve um
papel importante nas equipas que liderou
em várias atividades Nacionais na parte
de organização e finanças, Acampamentos
Nacionais, Peregrinação Nacional a Fátima,
Jornadas da FNA e Comemorações da FNA.
Contribuindo de forma significativa para
o desenvolvimento e engrandecimento da
FNA. É manifestamente merecedor desta
distinção o Associado da Região de Lisboa.
Jorge Manuel Caria Lopes Cardoso.

MEDALHA D. JOSÉ DE LENCASTRE
É atribuída a Medalha D. José de Lencastre,
3º Grau-Bronze ao seguinte Associado.
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Possuidor de um currículo escutista de
particular relevo, demonstrado ao longo de
treze anos na FNA, Associado de elevada
dedicação como responsável Nacional em
todos os cargos que desempenhou quer
como Secretário Nacional, Presidente do
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional e
Vice-presidente Nacional. Teve um papel
importante na implementação da Formação
na FNA como Diretor de Formação sendo
o responsável Nacional pela Formação.
Desempenhou um papel de relevo chefiando
todas as Comissões Nacionais para a Revisão
dos Estatutos e Regulamentos da FNA,
contribuindo de forma significativa para o
desenvolvimento e engrandecimento da
FNA. É manifestamente merecedor desta
distinção o Associado da Região de Setúbal.
Manuel Tomás da Silva.

7 – HOMOLOGAÇÕES
Por Solicitação do Associado Eduardo
Trepado Marques da Região de Lisboa, é
autorizado o uso quando uniformizado da
“Medalha de Mérito Agrícola e Industrial”
concedida pelo Estado Português a 20 de
Maio de 1970.

8 - QUALIFICAÇÕES
- Nada

9 – RECTIFICAÇÕES
- Nada

Lisboa e Sede Nacional, 30 de Abril de 2017

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional
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Radioescutismo
VI Acarádio 2017

No passado dia 18 de março
realizou-se o VI do Acarádio, que
decorreu no Departamento de
Eletrónica, Telecomunicações e
Informática, da Universidade de
Aveiro.
Foi uma atividade bastante participada com diversos elementos
da nossa associação, estando
representados vários núcleos
do distrito de Aveiro, Coimbra,
Leiria, Lisboa, Porto e Setúbal, estiveram também presentes elementos do Corpo
Nacional de Escutas da Região de Aveiro de Setúbal, um elemento da União de
Escoteiros de Portugal, alunos da Universidade de Aveiro, diversos radioamadores
que usualmente participam e colaboram com os escuteiros no Jamboree no ar e
interessados nas atividades de radioamadorismo. Desta forma o Acarádio cumpriu
o seu objetivo foi mais um espaço de partilha e troca de opiniões nas atividades
relacionadas com o Radioescutismo e o Radioamadorismo, pois conseguiu mais uma
vez juntar escOUteiros e radioamadores.
Durante a manhã foram apresentadas várias palestras relacionando as atividades do
radioamadorismo e o meio ambiente (Sota, Bota e ARDF), o JOTA JOTI foi também uma
temática de conversação entre todos os participantes no sentido de melhorar e tentar criar
orientações para as edições futuras. O Departamento de Eletrónica, Telecomunicações
e Informática abriu as portas dos laboratórios de investigação de Rádio Frequência da
Universidade de Aveiro, para que todos os participantes do Acarádio tivessem oportunidade
de observar alguns dos projetos de investigação que estão a ali a ser desenvolvidos; foi ainda
visitada uma estação meteorológica automática do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
que se encontra em funcionamento
na Universidade de Aveiro, onde
foram mostrados os princípios de
funcionamento e os equipamentos
para registar os diversos parâmetros meteorológicos.
Houve ainda tempo para um grande
almoço convívio entre todos os
participantes da atividade e já
ao final da tarde foi realizado um
jogo, utilizando equipamentos de
rádio e já bem conhecido de alguns
escuteiros “o salvamento ao cuco
ou caça à raposa”, utilizando a
banda do VHF. •
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PENSAR
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Comunicamos pelas novas
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