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“Caminhada com Maria” até ao Santuário de Fátima

Caros amigos,

É com o coração cheio que vos escrevo estas 
linhas….

Coração cheio pela forma como fomos capazes 
de marcar a nossa presença no passado 
dia 17 de setembro em Fátima nesta nossa 
Caminhada com Maria.

A proximidade sentida entre todos os parti ci pan-
tes, a sua disponibilidade e interesse, e claro a 
forma bonita como desfilámos pelos caminhos 
que nos levaram ao Santuário, deixaram em 
todos um elevado sentimento de satisfação.

A nossa imagem Peregrina de Maria correu o País por todas as Regiões onde foi 
possível organizar ações de Oração com os Núcleos da FNA e suas Comunidades, 
sempre acolhida com toda a Solenidade por onde passou.

Foi nossa ideia inicial, que o Tema Anual pudesse ser algo que trouxesse a cada 
Núcleo e Associado um sentimento coletivo na forma como em cada ano podemos 
“estar juntos” na nossa intenção de crescimento Associativo.

Essa ideia, foi no nosso entendimento conseguida, pois decerto que ficámos todos 
muito mais ricos pela partilha feita por todos os participantes, fortalecendo a todos 
mais, os laços e ideais que nos unem.

Claro que houve certamente Núcleos que conseguiram vivências mais identificadas com a 
caminhada proposta, mas acredito que este Tema Anual não passou ao lado de ninguém.

Podíamos ter feito mais? É claro que sim!
Mas para primeiro desafio, julgo que o que foi conseguido não envergonha ninguém 
muito pelo contrário.

Agradeço às Direções Regionais e Direções dos Núcleos a todos os Associados, 
familiares e amigos por todo o empenho que tiveram para a vivência desta atividade.

Como foi transmitido na minha mensagem final, é nossa intenção realizar um 
documento que possa demonstrar a forma como foi vivida a nossa caminhada em cada 
ponto de passagem da Virgem Peregrina, relembro essa nossa intenção, e solicito a 
todos os que possuam fotos ou tenham produzido textos sobre os vários momentos 
vividos não deixem de nos fazer chegar, pois vamos realizar para memória futura um 
documento que possa ser o nosso orgulho.

Termino como comecei, é com o coração cheio que no rescaldo do Tema Anual, iniciamos o 
último trimestre deste 1.º ano de mandato com a certeza que a nossa intenção e o caminho 
escolhido podem e vão ser uma certeza e vamos construir com todos vós uma FNA: 
Mais Comprometida… Mais Atuante… Mais capaz de Servir… •

Saudações Fraternas

Domingos Leal do Paço
Presidente Nacional da FNA
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Fraternidade de Nuno Álvares – Escuteiros Adultos

“Homilia de sua Ex.ª Reverendíssima D. Augusto César, 
Bispo Emérito de Portalegre e Castelo Branco, que 
presidiu à Santa Missa da Cerimónia do encerramento 
do Tema Anual da FNA “Caminhada com Maria”

Queridos peregrinos: o ambiente social que hoje 
se respira, por toda a parte, faz-nos apetecer a 
Mensagem de Fátima, com a sua oferta de Paz. Pois, 
sempre que pousamos a nossa confiança no dinheiro 
ou na autonomia laica, depressa resvalamos para a 
crítica balofa e, mesmo, para a violência.
A paz, com efeito, tem sabor a céu... Por Isso, fala 
de harmonia no lar, de solidariedade no trabalho 
e de diálogo por conta da fraternidade. Ou, se 
quisermos, ainda, faz sair ao encontro dos demais 
e dos mais pobres, mormente.

Por outra parte, uma lição assim, há-de nascer da família, com sabor a testemunho e como 
herança que se prolonga. Pois, os filhos saberão dizer com a vida o que a vida dos pais lhes 
oferece. Doutro modo, sentem-se vítimas do capricho e adaptam-se à moda que ensina a dizer 
assim: ‘Eu é que sei’ ... ‘Eu é que sou’ ... E, por aí, não há herança nem verdadeira continuidade.

Hoje, como assembleia numerosa, somos todos peregrinos de Fátima; e a Fraternidade 
de Nuno Álvares (formada pelos “Escuteiros Adultos’’), vem dar testemunho da sua fé e do 
muito que aprendeu na ‘escola escutista’. Com efeito, durante muitos anos foram gritando: 
“alerta”...e mostrando disponibilidade para se ajudar mutuamente, para servir o bem 
comum com generosidade e para semear alegria e esperança à sua volta. Ora, juntando 
experiência, convicção e testemunho de fé, oferecem agora aos mais novos e a todos, uma 
escola de ser e de bem fazer.
A mesma escola que o seu tão lembrado fundador (Baden Powell) criou: escola de Formação 
e vivência fraterna e serviço, tão abundantemente inspirada.

Após esta saudação muito fraterna, demos atenção às leituras que este domingo nos 
oferece e aos seus ensinamentos doutrinais.

Contraste entre misericórdia e maldade
 
Primeiramente, o livro do Eclesiástico diz-nos que a misericórdia de Deus e a maldade 
do pecado...a súplica e a ação de graças... Aparecem, na Bíblia, sempre de mãos dadas. 
É por isso, que o salmista quando exprime diante de Deus o seu agradecimento, também 
se reconhece pecador. Não um pecador humilhado e oprimido, temendo ver o seu Senhor 
irritado; mas, antes, com reconhecida humildade, uma vez que o Senhor está sempre 
disposto a perdoar, desde que o pecador (e nós somo-lo, também!) saiba aproximar-se 
dignamente da Sua ternura infinita.

Agora, esta experiência da misericórdia de Deus, implica da nossa parte o dever de 
perdoar também, a quem nos ofendeu. Pois, o ódio e a vingança são coisas abomináveis, à 
luz da fé. E como poderíamos pedir e receber o perdão divino, se mantivéssemos o nosso 
coração exposto ao rancor do próximo? Tanto mais que Jesus há-de resumir nestes dois, 
os Mandamentos da lei de Deus: amor a Deus e amor ao próximo! E quando Pedro lhe 
pergunta, quantas vezes devemos nós perdoar: sete vezes? Jesus responde: não sete, 
mas setenta vezes sete! Desta sorte, como havemos de ousar dar o nome de ‘religião’, 
ao gesto intimidativo das armas, se Deus nunca impõe, antes propõe, estimula e alumia o 
caminho? E o livro do Eclesiástico acrescenta: “não tenhas rancor ao próximo...pensa antes 
na Aliança do Altíssimo” ou na Sua misericórdia!
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Caminhada com Maria
Oiçamos, agora, S. Paulo, na sua Carta aos Romanos: o único que ele acha como importante, para nós, é o Senhor! Daí, que 
distinga dois tipos de cristãos: os que são bem formados na fé e os que não são bem formados. Os primeiros, olham para Jesus 
e seguem-No generosamente, aproximando-se, também, dos irmãos, como Ele ensina. Os segundos, deixam-se levar, muitas 
vezes, pelo atavismo do passado ou pela sedução da moda. E, assim, facilmente escandalizam ou prejudicam os irmãos. Em 
todo o caso, como diz o Apóstolo, nós “pertencemos ao Senhor, quer vivamos, quer morramos”. Isto é: ninguém pode arvorar-se 
em senhor da vida e da morte. Somente Deus e Jesus Cristo podem fazê-lo. E neste caso, temos diante de nós o exemplo dos 
Pastorinhos, que passavam horas a eito diante do Sacrário com desejo do céu, ou a rezar o Terço pela conversão dos pecadores, 
e dizendo em comum: “nós, nunca havemos de pecar”!

A força do amor misericordioso

O Apóstolo Pedro, como acima ficou dito, queria conhecer a medida do perdão. E ficou surpreendido com a resposta de Jesus. 
Pois, Deus não se acomoda aos cálculos humanos. Antes, quem ama também perdoa e o amor-perdão chega até à plenitude. 
Assim, Jesus depois de dialogar com Pedro e os demais discípulos, contou uma parábola elucidativa: certo rei quis ajustar contas 
com os seus altos funcionários e pede-lhes contas das suas dívidas, provavelmente dos impostos recebidos e não declarados. 
E o primeiro que se apresenta é devedor de 10.000 talentos - conta máxima, naquele tempo. Depois, vem a sentença dolorosa 
que o faz ajoelhar e pedir perdão. E o rei, ao ver o seu arrependimento e a humildade com que lhe pede, mostra-se comovido e 
perdoa-lhe aquela tão avultada soma. Simplesmente, o mesmo funcionário, quando sai de junto do rei, encontra um subalterno 
que lhe deve 100 denários (preço mínimo dum simples trabalhador). E, em vez de se compadecer e de agir com generosidade 
(tendo em conta o que, antes, lhe fora perdoado), mostrou-se implacável, a ponto de escandalizar os demais funcionários, que o 
denunciaram em seguida.
Como vemos, a parábola mantém o contraste entre esta cena e a anterior (repetindo o mesmo esquema e a mesma súplica), 
para que os ouvintes possam avaliar a desproporção entre as duas dívidas e o comportamento do primeiro funcionário a quem 
tudo fora perdoado. Depois, a palavra final do rei, que resume o ensinamento da parábola, há-de ficar como eco nos ouvidos dos 
presentes e nos nossos: “Não devias ter perdoado ao teu companheiro, como eu te perdoei a ti”?
Entretanto, embora a parábola começasse por falar da misericórdia de Deus... O evangelista Mateus foi-a orientando para o perdão 
cristão. Pois, se o rei representa o Pai do céu que perdoa aos discípulos e lhes concede a graça, mediante o arrependimento...
também deixa o perdão condicionado, se os mesmos discípulos não souberem perdoar aos seus irmãos. E quem diz aos seus 
irmãos tomados individualmente, também diz à família e à comunidade. Pois, é aí, onde melhor se saboreia o perdão, totalmente 
generoso, duma divida Incalculável. Com efeito, quem experimenta a misericórdia tão abundante do Pai do céu, não pode regatear 
o acolhimento e o perdão que são devidos aos irmãos.

Feita esta jornada de reflexão, ao longo das leituras ouvidas e meditadas nesta liturgia, podemos concluir o seguinte: não há 
amor verdadeiro, se o perdão se mostra ausente. Na realidade, o amor supõe o perdão e o perdão sublima o amor.
Por isso, muitas atitudes de costas voltadas que, hoje, vemos em sociedade; e muitas roturas em família e em comunidade, 
necessitam de aproximar o amor e o perdão, a fim de retomar o diálogo e aceitar as diferenças. E tudo isto, levando em conta a 
‘escola’ de Jesus, onde o amor sabe a céu; e a ‘escola’ de Maria, onde a ternura de mãe conduz até Jesus, como aconteceu, aqui 
em Fátima, com os três Pastorinhos.

Então, que esta peregrinação nos dê coragem para amar e 
perdoar: primeiramente, como ‘cristãos batizados’ e conscientes 
da missão que recebemos; depois, como ‘escuteiros adultos’ e 
desejosos de colaborar na transformação do ambiente, através 
do testemunho de vida e da atuação apostólica.

Que Jesus nos Inspire e abençoe... E que Nossa Senhora nos 
atraia e nos proteja! •

Fátima, 17 de setembro de 2017

               + Augusto César

Ex.ª Reverendíssima D. Augusto César, Bispo Emérito
de Portalegre e Castelo Branco
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“Caminhada com Maria”

Quando decidimos lançar como Tema Anual esta 
Caminhada com Maria, pensámos que este tema 
era uma inevitabilidade.

Inevitabilidade porque este nosso modelo de 
Escutismo assenta em 3 princípios e o 1.º deles é 
como sabem… ”O Escuta orgulha-se da sua Fé e 
por ela orienta toda a sua vida”… inevitabilidade 
pela importância que a Virgem Maria têm para os 
Escuteiros… e finalmente inevitabilidade por este 
ano estarmos a Comemorar o Centenário das 
Aparições em Fátima.

Hoje depois do fim de semana vivido em Fátima, podemos numa avaliação chegar à conclusão que os nossos Núcleos de 
uma maneira geral conseguiram transformar este tema em vivências importantes para as suas Comunidades, fazendo 
com que a proposta tenha valido a pena.

A atividade iniciou-se no sábado dia 16 de setembro, porque a organização do IX ACANAC da FNA 2018 desafiou os Associados 
a reunirem-se para além da apresentação das “últimas notícias” sobre o próprio ACANAC, pedirmos em conjunto a Bênção da 
Virgem Maria para o nosso grande empreendimento, participando na recitação do terço e na Procissão das Velas que se seguiu.

E finalmente chegou o grande dia17 de setembro…
Desde muito cedo, e dos mais diversos pontos do País, os Associados e suas famílias confluíram para o local da concentração 
em Fátima, junto ao Santuário.
E foi com a indispensável ajuda do Carlos Alberto, Presidente Regional da FNA de Braga, e do Luís Abreu, Secretário 
Nacional da FNA para a Formação, já habituados à preparação de eventos do mesmo género, que formados com garbo 
envolvendo a Imagem da Virgem Peregrina e o painel do distintivo alusivo ao tema anual, transportados pela Região de 
Aveiro, que a FNA desfilou dando uma demonstração de organização e respeito até frente da Capelinha das Aparições, onde 
os Estandartes ficaram formados aguardando pelo cortejo dos Celebrantes para os levar até ao altar principal do recinto.
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Caminhada com Maria
Quis o destino… para quem nele acredita, que a 
Celebração fosse conduzida por sua Ex.ª Reverendíssima 
D. Augusto César, Bispo Emérito de Portalegre e Castelo 
Branco, que na sua homilia identificou de forma simples 
um caminho, demonstrando estar atento ao que somos e 
representamos enquanto Associação, como podem ler a 
sua homilia nas páginas deste COMPASSO.
Terminada que foi a Celebração, houve então lugar à 
partilha de um farnel que à boa maneira Escutista deu 
para todos quantos iam circulando por entre as mesas 
e os grupos de Associados.
Ao avaliar este dia, e até porque não todo o desempenho 
da Associação durante estes meses, fica-nos a certeza 
de que atingimos aquilo que era importante, dar aos 
nossos Núcleos e Associados um tema comum que 
pudesse ser ao longo do ano motivo de união, partilha 
e engrandecimento individual e coletivo.
Podíamos ter feito mais? Claro que sim, mas numa 
Associação de Adultos que gerem o seu interesse 
e compromisso, compete aos dirigentes lançar os 
tópicos ou seja focar os interesses deixando que os 
Núcleos, que são a base da nossa Associação, onde 
tudo começa e acaba, possam ter as vivências que 
mais sentido fizerem aos próprios.
Acreditamos, que esta demonstração de FÉ e 
ORGULHO como diz o 1.º Artigo dos Princípios do 
Escuteiro, não vai ser esquecida por quem viveu estes 
momentos e são momentos como estes que ajudam a 
conseguir em conjunto uma FNA:

Mais COMPROMETIDA…. Mais ATUANTE… Mais capaz 
de SERVIR…

E este é o mote que queremos para o futuro, e esse 
mote é da responsabilidade de todos.
Valeu a pena ter vivido estes momentos de tanta 
Felicidade. •
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ACANAC CNE 2017

Intenso! Fatigante! Serviço! Poderia ser por aqui que ficaria traduzida a participação do 
contingente da FNA nos serviços do ACANAC 2017 durante uma semana recheada de vivências 
e momentos únicos e só possíveis pela presença numa “nação” que se (re)criou entre 31 de 
julho e 6 de agosto, no CNAE de Idanha-a-Nova com perto de 22.000 escuteiros, entre os quais 
representantes de nove países estrangeiros.

Organizado como o maior acampamento nacional dos escuteiros católicos de sempre e com inspiração na encíclica do papa Francisco 
“Laudato Si”, a organização do 23.º ACANAC apostou na mensagem dos valores do escutismo na defesa do desenvolvimento 
sustentável e na procura de alternativas ao consumismo da sociedade, com comunicação e simbologia ajustadas às seções, 
desafios e objetivos a cumprir de preservação do planeta e conservação da natureza e utilização dos recursos renováveis.

A FNA foi convidada a participar no apoio aos serviços de campo e respondeu afirmativamente com treze fraterno(as) 
em representação das regiões de Aveiro, Braga, Guarda, Lisboa, Porto e Setúbal. Embora sendo um pequeno grupo de 
escuteiros (adultos) o contingente da FNA esteve sempre ligado pelo coração e pela razão a esta grande Nação Escutista, 
ajudando da melhor vontade e alerta para servir nesta “cidade” de lona montada no CNAE.

Integrados em equipas do CNE nos diversos serviços de campo, foi assegurada a continuidade nos refeitórios dos Serviços e dos 
Lobitos, nas infraestruturas de campo, no funcionamento do espaço Éden e nas atividades do espaço Génesis. Com pequenas 
variações de dia para dia, numa cidade que pouco dormia e onde muitas centenas de voluntários estavam a assegurar muitos 
outros serviços, o horário diário do contingente FNA nas suas diversas competências e finalidades era mais ou menos este:

05H00 – Infraestruturas: manutenção das linhas de abastecimento 
de água

06H00 – Éden: termina o turno da noite
06H30 – Refeitório Alcateia: preparação pequeno-almoço e lanches
07H00 – Refeitório dos Serviços: preparação pequeno-almoço
08H00 – Génesis: preparação das atividades
09H30 – Refeitório Alcateia: fim do pequeno-almoço
11H00 – Refeitório Alcateia: preparação do almoço
11H30 – Refeitório Serviços: preparação do almoço
15H00 – Génesis: reinicio atividades
15H30 – Refeitório Serviços: fim do almoço
16H00 – Refeitório Alcateia: fim do almoço
17H30 – Refeitório Alcateia: preparação do jantar
18H00 – Refeitório Serviços: preparação jantar
19H00 – Génesis: terminam as atividades
22H30 – Refeitório Serviços: termina o jantar
23H00 – Refeitório Alcateia: termina o jantar
24H00 – Éden: começa o turno da noite

Para quem já vivenciou esta experiência de serviço 
em acampamentos regionais ou nacionais, mesmo em 
diferentes escalas, mesmo não tendo estado lá, imagina 
bem a imensa motivação e orgulho que nos une quando 
partilhamos o nosso trabalho, o nosso voluntarismo, o nosso 
sono e humores para contribuir para o bem-estar de todos 
os escuteiros com quem convivemos, de todas as idades, 
secções e nacionalidades, quer estivessem na nossa equipa 
de serviços ou do outro lado do “balcão” à espera de ser 
bem-recebidos. Fomos todos testemunhas que numa ou 
noutra situação, em momentos de intensidade e de cansaço 
deste ACANAC, foi por vezes uma palavra ou uma atitude que 
fez a diferença (ou teria feito) para melhor.

NAÇÃO ESCUTISTA em Idanha-a-Nova
A FNA no 23.º ACANAC do CNE
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ACANAC CNE 2017
Alerta para Servir foi muitas vezes posto à 
prova neste ACANAC e dar o exemplo, foi, por 
si, suficiente para fazer valer o espírito de 
grupo, fraternidade escutista e a razão de se 
abraçar este ideal de vida de escuteiro adulto. 
E se as situações acontecem por um (ou vários) 
motivo (s), deixar aqui uma nota de reflexão 
deve proporcionar uma melhoria em futuras 
atividades que voltem a reunir contingentes da 
FNA e do CNE e até funcionar como prevenção 
de gestão de conflitos, algo que todos os adultos 
no escutismo devem ter presente. E no refeitório 
da Alcateia, quer os voluntários da FNA como os 
dirigentes e caminheiros em serviço, sofreram 
em conjunto, mas com amizade, com o problema 
da escassez do contingente para prestar 
diariamente o serviço necessário a milhares de 
lobitos, assim como a incapacidade da chefia 
responsável para ultrapassar a situação.

Pois esta “nação” recriou num espaço de alguns 
hectares do CNAE e do Porto de Abrigo na barragem próxima, todas (quase) as funcionalidades duma qualquer pequena cidade 
ou vila portuguesa. Interagindo no dia-a-dia, cruzavam-se milhares (!) de escuteiros, desde as rotinas de alimentação, higiene, 
jogo, exploração, convívio, atividades escutistas e lúdicas do Génesis ou náuticas e radicais e do Exército e da Marinha e os 
sempre espetaculares paraquedistas da Força Aérea que nos brindaram com aterragem em plena Arena do Futuro.

Aliás, foi nesta Arena que se realizou a cerimónia da Abertura de Campo brindada por muitos VIP’s, dois secretários de estado 
e a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com oportunidade para tirar uma especialíssima selfie 
com a Direção Nacional da FNA, o mesmo que, mais tarde vimos saltar no palco e deixar palavras de Bom Acampamento 
aos milhares de escuteiros presentes.

Estruturado à volta de cinco campos das quatro secções e dos serviços, três dos quais nos socalcos iniciais que beneficiaram 
do projeto de reflorestação desenvolvido entre a FNA e o CNE (2015) e um no novo campo da 3.ª Secção no Monte Trigo 

que foi moldado em socalcos para acolher o 
contingente de milhares de pioneiros. Com 
uma verdadeira montra de técnica escutista em 
construções com diversos “níveis” e “alturas”, 
nos seus quatro subcampos – Ar, Terra, Fogo e 
Água – estavam montadas verdadeiras obras de 
“engenharia” com varas e sisal.

Como em qualquer outra urbe, esta “cidade” 
funcionou para garantir as suas necessidades, 
com inovações e estruturas ajustadas à 
dimensão e utilização por escuteiros, e por isso 
houve problemas e civismo e espírito escutista 
para os entender e resolver. Sim, houve filas 
em muitos locais, horas-de-ponta nas casas de 
banho e refeitórios e demoras no regresso das 
saídas de campo. Por um lado, houve talvez 
alguns excessos de “som” devido à grande 
dimensão na programação dos eventos e 
por outro, a utilização de muitos geradores 
distribuídos por todo o Campo, permitiu garantir 

A FNA no 23.º ACANAC do CNE
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energia elétrica nos diversos serviços e instalações, 
mas leva-nos a refletir o impacto ambiental daí 
resultante.

A “cidade” manteve dois supermercados com 
abastecimentos diários, dois refeitórios com 
refeições pré-confecionadas, uma pequena frota de 
autocarros vaivém entre o CNAE e a barragem, um 
Hospital de Campo com médicos e enfermeiros, um 
serviço da proteção civil e um piquete de bombeiro 
em permanência e um posto itinerante de doação de 
sangue do IPST. Foi mantido um serviço religioso 
diário na novíssima capela de campo em forma de 
canadiana com missa cedinho pela manhã e final 
do dia, Ângelus ao meio-dia e atendimento alargado 
para conversas e sacramento da reconciliação. 
Também houve a oportunidade de receber a 
Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima em 
cerimónia no ACANAC.

Algumas estruturas foram pensadas para proporcionar outras vivências, 
partilhas ou experiências entre os participantes, como se tratou do próprio 
espaço e da programação variada do “7Sentes” (ouvia-se os concertos durante 
o jantar dos serviços...), ou da proposta do espaço Éden, com cafetaria, espaço 
para reuniões, pequenos concertos, tertúlias e momentos de descontração, 
reservado para dirigentes e serviços.

Finalmente o espaço de atividades do Génesis, organizado em cinco áreas 
ligadas ao ambiente, ao desenvolvimento sustentável e social – Fogo, Ar, 
Água, Terra e Espírito – com mais de uma centena de propostas de atividade 
com muitas temáticas e para todas as secções, explorando desafios e temas 
escutistas tradicionais e inovadores (Escutismo do Ar), interculturais, radicais, 
tecnológicos e até de cozinha solar (atelier da FNA). Em cada conversa, em cada 
explicação, em cada sorriso que trocávamos com a multidão escutista do CNE, 
de norte a sul do país, que nos perguntava “o que é esse lenço castanho...?”, a 
resposta começava sempre por “escuteiro uma vez...”. Também se fez expansão 
neste ACANAC.

Para os fraternos 
Sousa Dias, Aparício, Monteiro, David Costa, Isabel, Luísa, Vera, 
Fátima, Acácio, Nuno, Diniz e Ana Rita, com quem partilhei os 
momentos bons e menos bons e que dignificaram a presença 
da FNA neste 23.º ACANAC, a minha Canhota e desejo de 
Bom Caça para outros ACANACs. O nosso cumprimento à 
Chefia de Campo e aos serviços da Secretaria de Campo que 
se desdobraram em diversos locais onde foi preciso a sua 
presença e agradecer os grandes cumprimentos individuais 
que recebemos na FNA em muitos momentos de atividade. 
Vamos “Abraçar o futuro” do escutismo em Portugal. •

Alerta para Servir
David Loureiro
Chefe de Contingente da FNA no 23.º ACANAC do CNE

A FNA no 23.º ACANAC do CNE
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NAÇÃO ESCUTISTA em Idanha-a-Nova

A FNA
no 23.º ACANAC do CNE
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A FNA esteve representada no campo de atividades 
GÉNESIS do 23.º ACANAC , através do atelier “Forno 
Solar” dinamizada pelo Departamento Nacional de 
Ambiente com os fraternos David Loureiro (N. Estoril) e 
Ana Rita Martins (N. Fundão), que decorreu entre 1 e 4 
de Agosto.

O atelier de demonstração de utilização da energia 
solar em acampamento enquadrou-se no âmbito das 
energias renováveis do imaginário da temática “AR” do 
ACANAC seguindo a metodologia de jogo em equipa. 
Esta temática, em conjunto com as restantes “ÁGUA”, 
“TERRA”, “FOGO” e “ESPÍRITO”, formava o GÉNESIS, 
com dezenas de dinamizadores e centenas de atividades 
e demonstrações distribuídas pelo Campo Nacional 
e pelo Porto de Abrigo (na barragem), adequadas aos 
trilhos de progresso de todas as seções do CNE.

Tendo em vista o alcance de comunicação da temática da energia solar junto da seções, e a novidade dos conteúdos 
técnicos e formativos junto de elementos e dirigentes, a instalação do atelier “Forno Solar” recriou uma tenda messe dum 
acampamento coletivo, que durante os dias de atividades GÉNESIS, foi demonstrando o conceito sustentável, ecológico e 
seguro da Cozinha Solar na vida em campo de uma atividade escutista.

A dinâmica da atividade teve como objetivo principal a demonstração, cozinha e degustação através dos modelos 
tecnológicos de cozinha solar (chamada linha Pro), com fornos de caixa e cozinhas parabólicas e também a autoconstrução 
de modelos simples (chamada linha Scout), com simples painéis ou caixas de cartão, rolhas de cortiça e folha de alumínio, 
para se utilizar em acampamento. Como objetivo secundário o atelier tinha em demonstração a utilização de módulos 
fotovoltaicos para carregamento de telemóveis (serviço muito requisitado por sinal), de lanternas elétricas com acumulador 
e conservação de alimentos em arca refrigeradora.

Durante o desenrolar dos quatro dias do atelier, as 
centenas de escutas nacionais e estrangeiros foram 
experimentando ou degustando alguns petiscos 
cozinhados entre todos nos fornos e fogões solares, 
desde as receitas mais simples - como pizza ou 
maçã assada - às mais elaboradas - como arroz 
com salsichas ou bolo de chocolate - (nem sempre) 
habituais em acampamentos. A maioria delas, 
demorada e saborosamente confeccionadas com o 
calor do Sol.
Além do encontro ao imaginário das energias renováveis 
da temática “AR”, o atelier também aceitou o desafio 
em sensibilizar os escuteiros de todas as secções que 
participam nas atividades do GÉNESIS, na demonstração 
da utilização da cozinha solar de forma divertida e 
segura e como possível “moeda” de troca na redução 
da pégada ecológica coletiva que sempre deixamos em 
acampamentos.

AMBIENTE
GÉNESIS SOLAR
Notas do Atelier de Cozinha Solar no 23.º ACANAC do CNE 
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Ambiente
O desafio (jogo) consistiu em mostrar como bem utilizar 
e ter oportunidade de desfrutar da energia solar. Embora 
existam inúmeras possibilidades de utilização deste 
recurso renovável, no atelier da FNA tentou-se tirar 
partido da radiação solar (abrasadora) que nos chegou 
naqueles dias muito (muito) quentes, para através do 
aprender-fazendo, mostrar como os fornos e fogões 
solares (ver as fotos) podem ser uma alternativa de 
substituição dos tradicionais fogões com garrafa de gás, 
na procura de alternativa menos poluente, sustentável e 
segura na confeção de refeições em atividade escutista.
 
Olhando este ACANAC pela óptica dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, inseridos no imaginário 
“Abraça o Futuro” que tocou a todos os participantes, 
é razoável e consciente adoptar a Cozinha Solar nas 
atividades escutistas porque agrega as práticas ligadas 
à “Energia Limpa e Acessível” (ODS 7), ao “Consumo 
e Produção Sustentáveis” (ODS 12) e à “Ação contra a 
mudança Global do Clima” (ODS 13). O desafio aqui fica.

Cada vez mais a utilização da cozinha solar pode ser uma alternativa de cocção sustentável e nutritiva, aliada à educação 
para as energias renováveis, acessível para crianças, jovens e adultos, principalmente escuteiros em atividade. Este 
equipamentos solares podem ser usados em casas isoladas em países desenvolvidos ou em zonas com populações 
confrontadas com carências de energia por via da desflorestação e da desertificação e fustigadas por conflitos regionais 
ou quem sabe num futuro próximo ...

O atelier de energia solar da FNA no GÉNESIS do 23º ACANAC do CNE foi fruto da experiência acumulada pelo projeto 
“Acampamento Autosustentável” (2014) da Direção Regional de Lisboa da FNA, através de diversas atividades de 
demonstração e de oficinas de autoconstrução realizadas nos últimos três anos em atividades da FNA e do CNE e teve o 
imprescindível apoio de equipamentos técnicos cedidos através das atividades Ciência Viva do Centro de Ciência do LNEG.

A nossa canhota fraterna à Direcção Regional de Lisboa do CNE e à equipa motivadíssima de dirigentes que desenvolveu, 
organizou e chefiou um evento de dimensão épica como foi o GÉNESIS deste ACANAC e pelo apoio a este desafio da FNA 
e pelos momentos de incentivo (e convívio) que foram proporcionados assim como as amizades cultivadas com muitos 
voluntários exteriores ao movimento escutista, instalados em ateliers na nossa vizinhança.

Vamos “Abraçar o futuro” do escutismo em Portugal. •

Alerta para Servir

David Loureiro {Corujão}
Chefe de Departamento Nacional de Ambiente da FNA
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Formação

No seguimento do caminho que pretendemos fazer, no 
crescimento em quantidade aliado à qualidade, levámos 
a efeito no passado dia 23 de Setembro a 8.ª edição do CB 
– Curso Base.

Com a organização da Direção Regional e a responsabilidade 
logística do Departamento Regional para os recursos na 
Formação, esta ação, que decorreu na Sede da Confraria de 
Nossa Senhora da Franqueira – Milhazes - Barcelos, envolveu 
3 formadores e 12 formandos do Núcleo de São Sebastião de 
Milhazes.

Agradecemos ao Núcleo de São Sebastião de Milhazes, o 
acolhimento e o empenho na preparação do espaço que nos 
recebeu. •

No seguimento do caminho que pretendemos fazer, no 
crescimento em quantidade aliado à qualidade, levamos 
a efeito no passado dia 15 de Julho a 7.ª edição do CB 
– Curso Base.

Com a organização da Direção Regional e a responsabilidade 
logística do Departamento. Regional para os recursos na 
Formação, esta ação, que decorreu na Sede do Núcleo Pe. Rosas 
- Infias, envolveu 3 formadores e 16 formandos dos Núcleos de 
Fermentões – Stª. Eulália e Pe. Rosas - Infias.

Agradecemos ao Núcleo Pe. Rosas – Infias, o acolhimento e o 
empenho na preparação do espaço que nos recebeu. •

29 de julho 2017, mais uma ação de Formação.

Desta vez com um sabor especial, pois tratava-se do arranque do 
Núcleo da Guarda. Esta região está a crescer, em todos os sentidos.

Com a presença de 27 membros dos Núcleos de Tortosendo e 
Guarda, pouco antes das 10 horas da manhã demos inicio a mais 
um Curso Base. Foi uma jornada muito interessante, participada 
com muito entusiasmo e alegria própria de quem está a viver o 
espírito de Escuteiro Adulto.

Finalizamos com a investidura dos membros do Núcleo da 
Guarda, numa Celebração Eucarística onde não faltou a vontade 
de partilha e união em Cristo Redentor.

Fazemos votos que esta semente germine por uma futura Região 
da Guarda próspera e ativa. •

Curso Base em S. Sebastião de Milhazes – Região de Braga

Curso Base em Infias – Região de Braga

Curso Base em Região da Guarda
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ATOS OFICIAIS
ORDEM DE SERVIÇO NACIONAL N.º 33

SETEMBRO DE 2017

1 – DETERMINAÇÕES

- Nada

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

2.1 – A Nível Nacional

- Nada

2.2 – A Nível Regional

- Nada

2.3 – A Nível Núcleo

Nos termos do Artigo 26-º – 5 do Regulamento 
Geral da FNA são criados os seguintes 
Núcleos

REGIÃO BRAGA
É criado com efeito a 06/06/2017 o Núcleo de 
São Tomé de Estorãos 
É criado com efeito a 03/07/2017 o Núcleo de 
São Sebastião de Milhazes

REGIÃO COIMBRA
É criado com efeito a 22/04/2017 o Núcleo de 
Condeixa
É criado com efeito a 30/04/2017 o Núcleo de 
S. Paulo Frades

REGIÃO GUARDA
É criado com efeito a 30/06/2017 o Núcleo de 
Tortosendo

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

3.1 – A Nível Nacional

- Nada

3.2 – A Nível Regional

- Nada

3.3 – A Nível de Núcleos

- Nada

REGIÃO DO PORTO
É suspenso à data de 23/07/2017 o Núcleo de 
Ovar

4 – MOVIMENTO DE ASSOCIADOS 

4.1 – Movimento de Associados para Cargos a 
Nível Nacional

- Nada

4.2 – Movimento de Associados para Cargos a 
Nível Regional

Nos termos do artigo 32.º e 35.º do Regulamento 
Geral da FNA

REGIÃO AVEIRO
Foi nomeado Coordenador da Região de 
Aveiro até à eleição da nova Direção Regional, 
o Associado Antero de Almeida Fernandes

Mesa do Conselho Regional
Foram eleitos e tomaram posse em 01/07/2017 
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Fernando Augusto de Albuquerque 
Marques
Vice-Presidente: João Paulo Moura Rebelo
Secretária : Rosa Maria Silva Pereira

REGIÃO BRAGA
Departamentos Regionais
Tomou posse 12/05/2017, para o triénio com 
início a 01-01 2017 a 2020
Chefe Departamento Regional de Expansão 
José Luís Martins da Silva

REGIÃO SETÚBAL
Direção Regional
Cessou funções a seu pedido, com efeitos a 
21/04/2017 a secretária Ana Sofia Ahumada
Foi cooptado para secretário Regional com 
efeitos a 26/04/2017 e até ao final do mandato, 
o associado do Núcleo de Santiago Sesimbra, 
Manuel Tomás Teixeira da Silva

4.3 – Movimento de Associados para Cargos a 
Nível de Núcleo

Nos termos do Artigo 32.º e 35.º do Regulamento 
Geral da FNA

REGIÃO DE BRAGA
Núcleo de Delães
Cessaram funções com efeitos a 08/04/2017
Presidente: Domingos Bezerra Santos
Vice-presidente: Cândido Albino Gonçalves 
Lopes Freitas
Secretário: Manuel Azevedo Silva
Secretária: Ana Júlia Castro Pinheiro
Secretário: Jorge Manuel Ferreira Rodrigues
Assistente: Pe. João Evangelista Martins 
Barros

Foram eleitos e tomaram posse para o triénio 
de 2017/ 2020
Presidente: Cândido Albino Gonçalves Lopes 
Freitas
Vice-presidente: Domingos Bezerra Santos
Secretário: Manuel Azevedo Silva
Secretária: Ana Júlia Castro Pinheiro
Secretário: Sérgio Paulo Silva Alves Faria
Assistente: Pe. João Evangelista Martins 
Barros
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo de Polvoreira
Cessaram funções com efeitos a 15/02/2017
Presidente: Jorge Manuel Pinheiro abreu
Vice-presidente: Ludovina Maria Fernandes 
Abreu
Secretária: Cristina Paula Silva Costa Mendes
Secretário: Paulo Sérgio Ferreira Silva
Secretário: Joaquim Lopes Fernandes
Assistente: Pe. Miguel Ângelo Pinheiro Gomes 

Foram eleitos e tomaram posse em 26/01/2014 
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Paulo Sérgio Ferreira Silva
Vice-presidente: Carlos Miguel Pinheiro de 
Abreu
Secretária: Guilherme Salgado da Silva
Assistente: Pe. Francisco Xavier

Núcleo de S. Pedro Bairro
Cessaram funções com efeitos a 14/ 01/2017
Presidente: Manuel Adelino Abreu Pereira
Vice-presidente: Jacinto Barbosa Alves
Secretário: Manuel Maria Sousa Bessa
Secretário: Serafim Silva Machado
Secretário: Albino Rodrigues Sousa Lobo
Secretário: António Silva Carvalho

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:
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Foram eleitos e tomaram posse para o triénio 
de 2017/2020
Presidente: António José Pereira Machado
Vice-presidente: António Silva Carvalho
Secretário: Serafim Silva Machado
Secretário: António José Sá Martins
Secretário: Carlos Alberto Pereira Silva
Assistente: Pe. Armindo Paulo Silva Freitas 

Núcleo São Mateus - Medelo
Cessaram funções com efeitos a 27/01/2017
Presidente: Domingos Lopes Costa 
Vice-presidente: José Manuel Novais Sousa
Secretário: Daniel Marques Costa
Secretário: José Cândido Soares Ferreira 
Mendes
Secretária: Alexandra Sofia Fernandes Castro
Assistente: Pe. Manuel Fonte Carvalho

Foram eleitos e tomaram posse para o triénio 
de 2017/2020
Presidente: Domingos Lopes Costa
Vice-presidente: José Manuel Novais Sousa
Secretário: Daniel Marques Costa
Secretário: José Cândido Soares Ferreira 
Mendes
Secretária: Alexandra Sofia Fernandes Castro
Assistente: Pe. Manuel Fonte Carvalho

Núcleo de S. Tomé Estorãos
Foram eleitos e tomaram posse para o triénio 
de 2017/ 20120
Presidente: Sofia Gabriela Gonçalves Oliveira
Vice-presidente: Bruno Rafael Gonçalves de 
Freitas
Secretária: Cristina Manuela Monteiro 
Rebelo
Assistente: José Miguel Fraga Cardoso

Núcleo de Terroso
Cessou funções a seu pedido, com efeitos a 
26/04/2017
Presidente: António Lopes Fonte
Vice-presidente: Maria Adriana Costa Fernandes 
Moninhas
Secretário: José Fernando Ferreira Pereira 
Santos 
Secretária: Maria Graça Serra Magalhães 
Santos
Secretário: Manuel Silva Martins
Assistente: Pe. António Pedro Campos 
Amorim 

Foram eleitos e tomaram posse para o triénio 
de 2017/2020
Presidente: José Fernando Ferreira Pereira 
Santos
Vice-presidente: Maria Adriana Costa Fernandes 
Moninhas
Secretário: António Lopes Fonte
Assistente: Pe. António Pedro Campos 
Amorim

(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo de Vila do Conde
Cessaram funções com efeitos a 10/03/2017
Presidente: Paulino Manuel Machado Costa
Vice-Presidente: José Carlos Botelho Costa
Secretária: Ana Maria Lacá Martins Costa
Secretário: João José Flores Ferreira
Secretario: Rui Luís Neves Teixeira Gomes
Secretário: Mário Rui Fangueiro Bernardo
Assistente: Pe. Domingos Rodrigues Lopes

Foram eleitos e tomaram posse em 10/03/2017 
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: Paulino Manuel Machado Costa
Vice-Presidente: João José Flores Ferreira
Secretário: Ana Maria Lacá Martins Costa
Secretária: Sérgio Luís Rodrigues Gavina
Secretário: Rui Luís Neves Teixeira Gomes
Assistente: Pe. Paulo César Pereira Dias
(nomeado pela competente autoridade 
eclesial)

Núcleo de São Sebastião Milhazes
Foram eleitos e tomaram posse em 03/07/2017 
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: David Neiva Costa Pedrosa
Vice-Presidente: Armando Ferreira da Costa
Secretário: Carlos Manuel Araújo Carvalho
Secretária: Adelino Manuel Oliveira Amorim
Secretário: Maria Gorete Ferreira Costa

REGIÃO LISBOA

Núcleo de S. Jorge de Arroios
Cessaram funções com efeitos a 06/05/2017
Presidente: José Carmo Transmontano 
Trindade
Vice-presidente: Raquel Martins Sousa 
Morgado
Secretário: Susana Graça Matias Gomes
Secretário: Fernando José Amada Nazaré
Secretário: João Miguel Casanova Nabais
Assistente: Pe. Paulo Araújo 

Foram eleitos e tomaram posse em 06/05/2017 
para o triénio de 2017/2020
Presidente: José Carmo Transmontano 
Trindade
Vice-presidente: Raquel Martins Sousa 
Morgado
Secretário: Fernando José Amada Nazaré
Assistente: Pe. Fernando Cantos
(nomeado pela competente autoridade eclesial)

REGIÃO PORTO

Núcleo de Alfena
Cessaram funções com efeitos a 07/11/2016
Presidente: José Manuel Estrela Ferreira 
Mota

Vice-Presidente: Joaquim Mário Moreira 
Pontes
Secretário: Manuel Augusto Ferreira Mota
Secretário: José Rodrigues Sousa
Secretária: Carmen Estrela Rocha Ferreira 
Mota
Assistente: Pe. Joaquim Carneiro Dias

Foram eleitos e tomaram posse em 07-11-2016 
para o triénio de 2016/2019
Presidente: José Manuel Estrela Ferreira 
Mota
Vice-Presidente: Carlos Alberto Alves Pinto
Secretário: José Rodrigues Sousa
Secretário: Manuel Augusto Ferreira Mota
Secretária: Carmen Estrela Rocha Ferreira 
Mota
Assistente: Pe. Manuel Fernando Soares Silva
(nomeado pela competente autoridade 
eclesial)

REGIÃO DA GUARDA

Núcleo da Guarda
Foram eleitos em 9/05/2017 e tomaram posse 
para o triénio de 2017/ 2019
Presidente: João Paulo da Silva Pinto
Vice-presidente: Amândio Fernandes
Secretário: Maria Isabel da Silva Soares Reis
Assistente: Pe. Virgílio Mendes Ardérius
(nomeado pela competente autoridade 
eclesial)

Núcleo de Tortosendo
Foram eleitos em 13/05/2017 e tomaram 
posse para o triénio de 2017/ 2019
Presidente: Carlos Alberto Galvão Serra Dias
Vice-presidente: Alexandre Paulo da Conceição 
Madeira
Secretário: João Manuel Castelo Branco da Silva
Secretário: Rui Miguel Pombo Marques
Secretário: Eduardo Manuel Simões Alves
Assistente: Pe. Jacek Cesary Baginski
(nomeado pela competente autoridade 
eclesial)

REGIÃO DE VISEU

Núcleo de Mangualde
Cessaram funções com efeitos a 01/09/2017
Presidente: Adelaide Maria Alves Pais
Vice-presidente: Fernando José Marques 
Almeida
Secretária: Isabel Maria Alves Pais
Secretária: Laurinda Conceição Lopes Marques 
L. Amaral
Secretária: Andreia Flores Albuquerque Pais
Assistente: Cónego Jorge Alberto Silva Seixas

Foram eleitos e tomaram posse em 01/09/2017 
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente:  Fernando José Marques Almeida
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Vice-presidente: Andreia Flores Albuquerque Pais
Secretária: Laurinda Conceição Lopes Marques 
L. Amaral
Secretária: José Carlos Almeida Ribeiro
Secretária: António José Almeida Figueiredo
Assistente: Cónego Jorge Alberto Silva Seixas
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

4.3 – Entradas de Associados
de 1 Janeiro 2017 a 31 Agosto 2017

REGIÃO ALGARVE
Núcleo Olhão
Nélia Maria Pereira Gregório

REGIÃO AVEIRO
Núcleo Murtosa
Maria do Rosário da Silva Cruz
Celestino Manuel da Silva

REGIÃO BRAGA
Núcleo Ávidos
António Cruz Marques
Núcleo Carreira
Paula Cristina Barbosa Couto Lopes
Eugénia Sílvia Barbosa Couto
Manuel António Machado Conceição
Núcleo Dume
Rui Manuel Peixoto Faria
Núcleo S. Dâmaso
David José Bastos Marques
Paula Alexandra Morales de Los Rios Marques
Virgílio da Conceição Marques Correia
Núcleo S. Pedro do Bairro
Manuel Alves Ferreira Martins
Núcleo S. Miguel Vizela
José João Gonçalves dos Santos
David Ribeiro Vale
Ângelo Emanuel Fernandes Poleri
José António do Carmo Pinto
Núcleo St.ª Eufémia Revelhe
Belmira da Cunha
Rosa Maria Antunes de Castro
Elisabete Sofia Soares da Cunha
Núcleo Sande S. Martinho
Anabela Ferreira Vieira
Núcleo S. Mateus Medelo
Sérgio Manuel Novais Pereira
Núcleo Ponte
Deolinda Fernandes Sampaio
Núcleo Pinheiro
José Carlos Silva Gomes
Núcleo Marinhas
Ilídio Fernando Abreu Peixoto

Núcleo St.ª Marinha Costa
Francisco de Assis Correia de Castro
Núcleo Merelim S. Paio
Fernando Peixoto Gomes Sousa
José Faria Ferreira
Núcleo Polvoreira
Jerónimo Vaz Mendes
Manuel António Martins Antunes
Núcleo Joane
Vítor Manuel Veloso Azevedo
Tomásia Ribeiro de Oliveira
Núcleo S. Tomé Estorãos
Sofia Gabriela Gonçalves Oliveira
Bruno Rafael Gonçalves Freitas
Cristina Manuel Monteiro Rebelo
Débora Vanessa Gomes Gonçalves
Diana Patrícia Correia Soares
Helena Paula Costa Soares
Patrícia Manuela Freitas Rodrigues
Artur Rodrigues Novais
Fabiano Micael Novais Barros
José Maria Fernandes Freitas
Pedro Samuel Pereira Freitas
Vítor Manuel Rodrigues Novais
Marco Paulo Cunha Oliveira
Núcleo São Sebastião Milhazes
David Neiva Costa Pedrosa
Adelino Manuel Oliveira Amorim
Armando Ferreira da Costa
Joaquim Gomes Pedrosa Carvalho
Joaquim Ferreira da Costa
Carlos Manuel Araújo Carvalho
Maria Gorete Ferreira da Costa
Manuel Barreto da Costa
Sérgio Manuel Barreto da Pena
Francisco Paulo Santos da Costa
João Pedro Miranda Faria
António Arantes Figueiredo
Núcleo Vale S. Cosme
Liliana Patrícia Marques da Cruz Oliveira

REGIÃO COIMBRA
Núcleo Condeixa
Maria Gabriela Fernandes Pinho Serrano
Luís Manuel Ventura Serrano
Nuno Fernando Santana Duarte
Núcleo Palheira
José Carlos Cabral Alcântara Carreira
Núcleo S. Paulo Frades
António Fernando de Abreu Amaro
Manuel Ferreira Gonçalves
Fernando Albertino Saramago
Lúcio Pereira dos Santos Antunes
José Augusto Leite
Pe. Luís Ribeiro de Oliveira

Emília da Conceição Fernandes Barbosa 
Nunes
Assis Ribeiro Cardoso
João Carlos Poiares André
Jorge Manuel Bento de Carvalho

REGIÃO GUARDA
Núcleo Guarda
Pe. Virgílio Mendes Ardérius
Pe. Manuel Alberto Pereira de Matos
João Paulo da Silva Pinto
António Manuel Marques Saraiva
Daniel Fernando Lopes Peixoto
Amândio Fernandes
Maria Isabel da Silva Soares Reis
Mário Reis Ferreira
Abel António Albino
Filomena Maria Saraiva Santos
Joaquim Monteiro Brigas
Joaquim Diamantino Gonçalves Pereira
Carla Susana Neves Martins Lima
Jerónimo Luís Salcedas Bento
Maria Albertina Pereira
Maria Amália Frias Batista Pires
Maria Alice Miragaia Dinis
António José Gonçalves Correia dos Santos
Ana Paula de Almeida Dinis
João Carlos de Oliveira Camurça
José Manuel Mendes Marques
Núcleo Tortosendo
Eduardo Manuel Simões Alves
Carlos Alberto Galvão Serra Dias
Alexandre Paulo da Conceição Madeira
Nuno José Craveiro Lourenço
Sandra Isabel Rodrigues Maurício Marques
Rui Miguel Pombo Marques
Rui Manuel Galvão Serra Dias
Manuel Alberto Dias Fernandes
João Manuel Castelo Branco da Silva
Maria Teresa Santos Torrão Serra Dias
João André Madeira da Silva
Ana Maria Duarte Madeira da Silva
Nuno Ricardo Madeira Batista
Tiago André Lourenço Gaspar
Delfina Maria Cruz Vaz Quelhas
Maria José Ramos Madeira

REGIÃO LISBOA
Núcleo Penha França
Pe. Bartolomeu Mártires Furtado Mendonça
Carlos Abílio Pereira Cotrim
José Manuel Lima Nazaré Taborda
João Carlos dos Prazeres Pereira Juncais
Núcleo Lourinhã
Pe. Ricardo Miguel Sousa Franco
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REGIÃO PORTO
Núcleo Alfena
Ana Filipa Henriques Soares
Núcleo Valbom
Tiago Emanuel Ribeiro Cruz
Ana Paula Almeida Ribeiro da Conceição
Rosa Maria Pereira Gomes
Núcleo S. Martinho Bougado
Joaquim Couto Monteiro

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo Moita
Rui Carlos de Jesus Patrocínio
Núcleo St.º André
Luís César Marques Cardoso
Gonçalo Filipe Brito Graça

REGIÃO VILA REAL
Núcleo Chaves
Francisco Manuel Cunha Carvalho

5–  TRANSFERÊNCIAS,  DEMISSÕES / EXONERAÇÕES  
DE  ASSOCIADOS

Nos termos do Artigo 11 dos Estatutos e do 
Art. 5.º Alíneas 7 e 11 do Regulamento Geral 
da FNA

5.1 - Transferências Entre Regiões

- Nada

5.2- Transferências dentro das Regiões

- Nada

5.3 – Demissões
Associados que saíram a 31 de Dezembro 2016 
(registado nos Censos)

REGIÃO ALGARVE
Núcleo João Paulo II -Olhão
Amélia C. Eugénio
Felisbela Maria Jacinto
Patrícia Susana Pereira
Núcleo N.ª Sr.ª Luz – Lagoa
Pedro Miguel Vitorino Alexandre

REGIÃO AVEIRO
Núcleo Águeda
Darlinda Bastos
Joaquim Manuel Oliveira
José Morais dos Santos
Maria Henriqueta Pinho

Núcleo Murtosa
Artur Manuel Casalinho

REGIÃO BRAGA
Núcleo Abação
André Alexandre Monteiro
Núcleo Ávidos
Virgílio Silva Faria
Núcleo Cambeses
Rosa Carina Antunes
Núcleo Delães
António Almeida Pereira
José Andrade Cunha
Núcleo Gondar
Abílio Augusto Fernandes
Núcleo Joane
Joaquim Ferreira Silva (falecimento)
João Tiago Ribeiro
Francisco Fernando Silva
António Orlando Oliveira
António Azevedo Machado
Rui Fernando Ribeiro
Núcleo Pe Fonte
António Fernando Alexandre
Manuel Fernando Sousa
Núcleo Polvoreira
João Jorge Abreu
Núcleo Ponte
Adriana Freitas
Jeremias Bravo
Núcleo Pousada Saramagos
Adelino Guimarães Carvalho
Núcleo Ronfe
Albino Ferreira Dias (falecimento)
Cesário Gonçalves Freitas (falecimento)
Núcleo S. Pedro Esmeriz
António Sampaio Almeida
Núcleo S. Torcato
Jorge Manuel Fernandes
Maria Fátima Soares
Núcleo S. João Airão
Maria Fernanda Castro
Núcleo S. Pedro Bairro
Manuel Matos Dias (falecimento)
Américo Veloso Lacerda (falecimento)
Fernando Alves (falecimento)
Núcleo St.ª Marinha Costa
José Maria Leite
Manuel Martinho Fernandes
Núcleo Santo Amaro
Alfredo Justino Machado
Núcleo Terroso
Sebastião Lopes Fonte
Núcleo Vale S. Cosme
Sandra Maria Oliveira

Núcleo Vermoim
José Pinto Carvalho
Núcleo Vila Conde
António Sá Carneiro
José Carlos Costa

REGIÃO COIMBRA
Núcleo Mortágua
Gonçalo Matos
Luís Isidoro
Luís Santos
Francisco Rodrigues
Núcleo Palheira
Pedro José Gaspar

REGIÃO LAMEGO
Núcleo Avões
Maria Josefina Santos
Armando Nunes Ribeiro
Luís Vieira Ribeiro

REGIÃO LEIRIA
Núcleo Marinha Grande
Manuel Alberto Marques

REGIÃO LISBOA
Núcleo Lourinhã
Nuno Rodrigo Garcia
Pedro Nuno Picão
Núcleo Oeiras
Maria Luísa Serrano
Núcleo Penha França
Carla Sofia Rua
Luís Maria Henriques
Mário Augusto Leal
Núcleo St..ª Catarina
Paulo Pena
Núcleo St..ª Maria Olivais
Teresa Pinto 
Núcleo Vialonga
Ana Luísa Nunes
Pedro Linhares

REGIÃO PORTO
Núcleo Alfena
Filipe José Vale
Núcleo Burgães
Maria Fernanda Silva (falecimento)
João Miguel Rodrigues
António Manuel Dias
Ana Paula Silva
Núcleo Campanhã
Alfredo Fernando Barreiros (falecimento)
Núcleo Ermesinde
Andreia Pereira
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Luís Hierro Lopes
Núcleo Fânzeres
Jorge Manuel Abreu
Núcleo Oliveira Douro
Francisca Coelho Ferreira
Núcleo Rebordões
Hermínio Lima Alves
António Jorge Neto
Núcleo S. Tomé Negrelos
Jacinta Almeida
José Alberto Silva
Núcleo Santiago Bougado
António Jorge Santos
Núcleo St.º Izídoro Romariz
Maria Rosário Vieira
Pedro Micael Azevedo
Pedro Miguel Soares
Sandra Cristina Almeida
Sérgio Diogo Costa
Veríssimo Azevedo
Vítor Manuel Costa
Diamantino Augusto Silva
Fábio Jorge Azevedo
Filipa Daniela Pinho
Joana Sofia Rocha
Marco António Couto
Maria Fátima Silva
Núcleo S. Cristóvão – Nogueira Cravo
Pedro Silva Correia
Hildeberto Santos Vilão
Núcleo Valbom
José Carlos Fula
Filipe José Arouca

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo Baixa Banheira
José Pereira
Núcleo S. João Batista – Vale Milhaços
Cátia Isabel Figueiredo
Núcleo S. José - Moita
Fernando Ferreira Santos

REGIÃO VILA REAL
Núcleo Cidade Vila Real
Liliana Sousa Aires

REGIÃO VISEU
Núcleo Mangualde
Ernesto José Alves 
Filipe Manuel Gonçalves Pais
Gustavo José Cândido
Maria Graça Marques
Pedro Jorge Coelho

5.3 - Exonerações

-Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES 
E PRÉMIOS

DIPLOMA DE MÉRITO

É atribuído o Diploma de Mérito à seguinte 
Entidade/Personalidade
Por proposta da Direção Regional Setúbal
Camara Municipal de Benavente
Por desde a primeira hora em que foram 
contactados para a realização da atividade de 
“Apoio aos Peregrinos” em Benavente, nos 
dias 8 e 9 de Maio de 2017, não só aderiram 
de imediato ao Projeto como diligenciaram 
todo o apoio, tendo o Sr. Vereador Augusto 
Marques, estado sempre disponível para 
nos receber, como também nos dias da 
ação esteve presente para manifestar todo 
o seu apoio e ficar ao nosso dispor para o 
que necessitarmos, contribuindo de forma 
decisiva para o sucesso da mesma pelo que 
se tornaram merecedores desta pública 
distinção

LOUVOR NACIONAL

É atribuído o Diploma de Louvor Nacional por 
proposta da Direção Regional de Braga
Núcleo de Polvoreira - Região de Braga
Pelo extraordinário exemplo e entrega 
colocados ao Serviço do Escutismo, da Igreja 
e da Sociedade, sendo o seu testemunho 
presente e ação reconhecidos ao nível local, 
Regional e Nacional, torna-se assim um 
exemplo a seguir e merecedor desta Pública 
Distinção Louvor Nacional.

MEDALHA D. JOSÉ DE LENCASTRE

Por proposta das Direções dos Núcleos de: 
Poiares, Mortágua e Palheira
É atribuída a Medalha D. José de Lencastre,
3.º Grau-Bronze ao seguinte Associado:
Pela dedicação e empenhamento pessoal 
no desenvolvimento da Fraternidade de 
Nuno Álvares na Região de Coimbra, 
nomeadamente através das ações que 
resultaram na fundação do Núcleo da 
Palheira, pelo apadrinhamento e apoio à 
criação dos Núcleos de Mortágua e Vila 
Nova de Poiares, pelo sentido de Serviço 

e prontidão com que se tem colocado ao 
dispor da Associação, muitas das vezes 
à conta de sacrifícios pessoais e por 
representar o modelo preconizado no que 
se pretende que seja o Escuteiro Adulto, 
vêm as Direções dos Núcleos de Vila Nova 
de Poiares, Mortágua, Palheira e com 
aprovação da Direção Nacional da FNA, 
tornou-se assim um exemplo a seguir 
e merecedor desta pública Distinção, o 
Associado do Núcleo da Palheira, da Região 
de Coimbra. 
Filipe Jorge Serôdio Relvão

CRUZ DE MÉRITO SANTO CONDESTÁVEL

Por proposta da Direção Regional de Braga
É atribuída a Cruz de Mérito Santo Condestável, 
ao seguinte Associado:
Pela extraordinária dedicação e espírito de 
Serviço, que sempre colocou à disposição da 
FNA, como Associado e Assistente do Núcleo 
de Polvoreira, tendo também contribuído 
de forma decisiva para o aprofundamento 
Intelectual e Espiritual da Associação ao 
nível Regional e Nacional, tornou-se assim 
um exemplo a seguir e merecedor desta 
pública Distinção o Associado do Núcleo de 
Polvoreira da Região de Braga, Pe Miguel 
Ângelo Pinheiro Gomes 

7 – HOMOLOGAÇÕES 

-Nada

8 - QUALIFICAÇÕES

- Nada

9 – RECTIFICAÇÕES

- Nada

Lisboa e Sede Nacional, aos 30 de Setembro 
de 2017

 

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional
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Em 1957 Lord Baden Powell viu nas comunicações via rádio uma oportunidade para 
os jovens escuteiros daquela época falarem entre si e desta forma estarem mais 
perto uns dos outros, conhecerem novas raças, outras culturas e outras realidades. 
Na verdade, o domínio das comunicações na primeira metade do século XX, era 
uma hegemonia dos seus detentores e um privilégio que não se estendia a toda a 
sociedade. Felizmente que nos dias de hoje a realidade é bem diferente e o acesso 
às diferentes formas de comunicações são atualmente triviais no nosso quotidiano. 
Mas, o ideal de BP mantém-se presente e bastante atual nos dias de hoje. A atividade 
de JOTA JOTI é a atividade do anual “privada” para os escuteiros de todo o mundo 
interagirem uns com os outros. Apesar de muitos miúdos dizerem “mas, eu tenho 
aqui um telefone móvel no bolso que fala para todo o lado e quando eu quiser”, 
humorístico e também frequente é ouvir “mas essas comunicações são só ruido”, 
frase por vezes pronunciada por pessoas na sua juventude até viveram a inexistência 
de um telefone por habitação. Há poucas décadas para se falar com um familiar no 
estrangeiro tinha de se contactar a Marconi para que esta empresa estabelecesse a 
ligação com o destino.
A realidade é que as comunicações via rádio atualmente parece que estão em 
desuso, o radioamadorismo é um hobby onde a média de idade dos seus praticantes 
é bastante avançada, para não 
dizer uma atividade de “velhos” 
em Portugal, felizmente que 
este não é o cenário mundial, 
efetivamente há países onde 
se identifica muita gente jovem 
a praticar as comunicações 
utilizando o rádio. Muito se 
podia aqui acrescentar sobre as 
comunicações via rádio, utilizando 
a fonia ou o morse, apesar de 
hoje em dia existirem muitos 
outros modos de comunicações 
utilizando o rádio até de forma 
digital. Mas o propósito do texto 
não está centrado nessa perspetiva.
Afinal para que serve o Radioescutismo? Podíamos dizer que é mais uma vertente 
dentro de uma associação, como é o ambiente, como são as atividade de cariz social, ou 
outra qualquer ação de bem-fazer e com projeção ou não na sociedade. Mas, a verdade 
é que as atividades de Radioescutismo e em particular o Jamboree no ar mantém a 
mesma perspetiva de 1957, é a melhor forma de interagir com outras realidades e com 
outros escuteiros, é uma oportunidade única que está à espera de participantes. •

Jorge Marques
Chefe de Departamento Nacional de Radioescutismo da FNA

Radioescutismo
Afinal para que serve o Radioescutismo
e os 60 anos de Jamboree no ar:

Órgão Oficial
da Fraternidade
de Nuno Álvares
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