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Primeiro ano do Mandato da Equipa Nacional da FNA

Caros amigos,

Passaram poucos dias da data em que foi atingido 
o 1.º ano do Mandato da Equipa Nacional que 
tenho a honra e o orgulho de liderar, gostava de 
partilhar com todos vós a enorme satisfação que 
sinto pelo trabalho realizado neste ano.

Não foi para mim surpresa, pois sempre 
considerei que o meu curriculum Escutista 
e experiência dos dezoito anos que estou a 
trabalhar com a FNA, seriam com certeza razões 
que fariam a diferença na concretização das 
ideias e projetos lançados aquando da nossa 
Candidatura.

Quando em equipa construímos o nosso Projeto, 
com maior certeza fiquei, pois, a partilha de 

ideias e de convicções entre todos nós só podiam transformar-se em trabalho positivo.

Claro que ainda não atingimos tudo quanto planeámos, nem penso que tal seria possível 
após apenas um ano, mas as bases de um Projeto assente na proximidade, na Ação e 
Compromisso, foram lançadas e acredito bem entendidas por toda a Associação.

Terminámos no passado dia 8 dezembro, um ciclo de reuniões que entendemos fazer 
com todas as Direções Regionais (14 de outubro com a Direção Regional de Lisboa; 4 de 
novembro com a Direção Regional de Braga; 11 de novembro com a Direção Regional 
de Aveiro; 2 de dezembro com a Direção Regional de Setúbal e 8 de dezembro com a 
Direção Regional do Porto), realizadas na Sede Nacional, com exceção do encontro 
com Aveiro, o que também se traduziu numa possibilidade de todos conhecerem a 
Sede Nacional e poderem ver os trabalhos de melhoramentos realizados ultimamente.

Essas reuniões foram para todos positivas, pois permitiram tratar de assuntos 
referentes a cada Região especificamente, com a intensão sempre de estarmos 
presentes “próximos” com todas as Regiões. O Balanço final foi por todos considerado 
positivo e muito agradável, é grato ouvir que a Associação está diferente para melhor.

Claro que esta partilha é para manter no futuro e também com os Núcleos das Regiões 
que por enquanto não têm Direção Regional. Temos dentro do possível estado em 
contacto e ligados a eles, pois essa é a nossa maneira de estar, sempre próximo de todos.

Poderão alguns dizer que somos exigentes, que damos demasiada importância 
a pormenores com pouco valor, mas não é esse o nosso entendimento. O aumento 
qualitativo da Associação só poderá acontecer com um aumento de exigência que 
nos leve a dar importância aos pormenores que fazem de nós diferentes. Somos uma 
Associação de gente de bem, isso é claro, mas temos também que respeitar regras 
instituídas que por vezes não valorizamos.

Lançámos há pouco o Tema Anual para 2018 “CIDADANIA” fazer da FRATERNIDADE, 
CIDADANIA E VOLUNTARIADO e mais uma vez apelamos a que todos os Associados o 
abracem com empenho e compromisso.

Só com AÇÂO, COMPROMETIDOS seremos capazes de dar cumprimento ao nosso 
Ideal de SERVIÇO como Escuteiros Adultos.

Quero aproveitar para desejar a todos os Associados e Amigos votos de Boas Festas 
desejando a todos, um ótimo Ano 2018 com muito EMPENHO, DISPONIBILIDADE E 
COMPROMISSO. •

Domingos Leal do Paço
Presidente Nacional da FNA
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Um novo fôlego

Estamos, em mais um ano, no tempo de Natal 
e tivemos um tempo de Advento que o ajudou a 
preparar. Natal significa nascimento, a Acão de 
nascer. Advento significa vinda, a chegada de 
alguém que é esperado. Estes acontecimentos 
correspondem a tempos litúrgicos que todos 
os anos somos convidados a celebrar. Este 
ciclo litúrgico de advento – natal é seguido de 
um tempo comum no qual somos convidados 
a escutar Jesus a partir da sua vida pública e 
também a recordar o tempo de vida no silêncio, 
do qual a Sagrada Escritura não nos fala, e em 
que Jesus cresceu e viveu como cada um de nós 
até iniciar a sua vida pública. 
Ao viver e celebrar uma vez mais estes tempos e 
acontecimentos da vida de Jesus, o nosso Salvador, 

sintamo-nos convidados a viver ao ritmo de um novo renascimento como Ele nos convida 
a fazer. A viver ao ritmo do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que desde sempre anima 
a nossa vida e nos faz viver. Neste tempo lembramos a Festa do Batismo de Jesus, é 
tempo de recordarmos o nosso Batismo. Neste tempo aceitemos o desafio de Jesus no 
Evangelho de João “quem não nascer do Alto não pode ver o Reino de Deus” (Jo 3,3). Nós 
nascemos do “Alto” pela Acão do Espírito de Deus, e pela sua Acão podemos renascer em 
cada dia, em cada ano e em cada tempo.
Nós não podemos estar vivos sem respirar. Logo no início da nossa vida, assim que 
nascemos, antes de nos darem de beber, ou de comer, fizeram-nos respirar para estarmos 
vivos. Já no início, quando o ser humano surgiu, diz-nos o livro dos Génesis, que Deus ao 
criar o homem a partir do pó da terra deu-lhe vida com o ato de insuflar, ou “soprar” a vida: 
“e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida, e o homem transformou-se num ser vivo” 
(Gn 2,7). O Espírito de Deus, também no início, se movia sobre as águas “o espírito de Deus 
movia-se sobre a superfície das águas” (Gn 1, 2). A palavra “espírito” no seu significado 
original significa “sopro”, “respiração”, “vento”. É o princípio imaterial que transcende o 
tempo e o espaço e que tem faculdades criadoras e que tem as faculdades da inteligência 
e da moralidade. É uma dimensão essencial do humano e divino.
Aproveitemos esta ocasião de celebrarmos mais um Natal, que não se resume a um 
dia, para “respirarmos” de novo tudo o que Deus nos dá em seu Filho feito homem. 
Para recebermos os dons e graças divinas que Deus coloca ao nosso alcance em Jesus 
Cristo. Para recebermos um novo “fôlego”, ou seja para “respirarmos” de novo o Espírito 
de Deus e tomarmos novo ânimo, nova energia para viver e amar como Jesus viveu e 
amou, e para ajudarmos os nossos semelhantes a renovarem-se também para viver de 
acordo com o evangelho do bem e da alegria. Deixemos que através de nós, pela Acão 
do Espírito Santo, Deus crie novas realidades para o bem de todos, começando pelas 
diferentes “famílias” de que fazemos parte. Sugiro a leitura mais atenta do 
início do Evangelho de S. João e meditarmos as palavras, para recebermos 
a Palavra, o “Verbo” de Deus. A luz, que foi das primeiras realidades criadas 
por Deus, seja também para nós hoje símbolo da Luz de Deus que é Jesus 
Cristo e que ilumina a todos nós, e afaste de nós a trevas do mal, do ódio, e 
das guerras. Que possamos iniciar um novo ano com paz e harmonia para 
todos, e que seja abençoado por Deus. •

Pa. Joaquim Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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Terminado o ano, é o momento de fazer um breve balanço do que foi feito e projetar o futuro.
Antes de mais, gostaria de realçar todos os Diretores de Formação e Formadores que se 
empenharam dedicadamente na organização e realização das Ações de Formação e foram 
muitas! 
Durante o ano de 2017 ministraram-se 17 Ações de Formação, nas quais participaram mais 
de 300 Associados e envolveram 23 Formadores, alguns por várias vezes.
Para 2018, pretendemos finalizar e apresentar o Curso de Animador Regional. Mas só 
após a realização de uma “ação piloto” deste curso para membros do Quadro Nacional de 
Formadores em data a determinar. Assim como, será nomeada uma Equipe de Formação 
Nacional para organizar e realizar o 3º Curso de Formadores que decorrerá no início de 2019.
Neste momento já há diversas ações programadas pelas Regiões com calendário próprio. 
Espero que os Núcleos onde não há Direções Regionais constituídas, se interessem 
igualmente pela implementação da Formação e agendem desde já nos seus planos de 
atividades nos dias 7 e ou 8 de abril e nos dias 24 e ou 25 de novembro para esse efeito.

Continuaremos a seguir a pista da Formação convictos de ser uma mais-valia para o crescimento e desenvolvimento em 
qualidade da FNA.

Votos de Boas Festas com um Próspero 2018, canhota apertada e boa caça. •

Os Núcleos de Chaves, Lamego e Cidade de Vila Real juntaram-se no dia 18 para participarem em mais uma edição do 
Curso Base da FNA.
Numa jornada de aprendizagem e partilha, os elementos que participaram na iniciativa fizeram um balanço muito positivo 
da formação, sublinhando a forma “bastante completa, mas não maçadora” como foram apresentados os vários temas. 

Nos vários módulos, desde as “Estruturas e organização da FNA” até a “Missão do Escuteiro Adulto”, foram abordadas as 
temáticas base da Associação, 
sempre com um espírito aberto 
de aprendizagem e muita par-
ticipação dos dezasseis for-
mandos presentes. 

O Curso Base, que teve como 
anfitrião o Núcleo Cidade de 
Vila Real, realizou-se no salão 
do Centro Social e Paroquial de 
Sé, tendo contado com o apoio 
do nosso Assistente da FNA 
de Vila Real, Sr. Padre Manuel 
Coutinho, que recebeu os 
participantes com uma oração 
de boas-vindas.

Passos que parecem simples 
e básicos, são na verdade a 
forma mais inteligente de 
construirmos e fazermos cres-
cer uma Associação que tem 
tudo, em especial potencial 
humano, para ser mais e 
sempre melhor. •

Formação cumpre programa Nacional

Vila Real recebeu Curso Base

Formação

Luís Abreu
Secretário Nacional para a Formação
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Formação cumpre programa Nacional

Curso Aprofundamento na Região do Porto

Dia de Formação – Área Centro

Formação

No passado dia 18 de novembro, Dia de Formação Nacional, 
decorreu a primeira edição do Curso Aprofundamento na 
Região de Porto na Casa Diocesana de Vilar. Organizado 
pela Direção Regional em colaboração com a Secretaria 
Nacional da Formação teve como diretor do curso António 
Fontinha e como formadores Jorge Carvalho, Francisco 
Pinheiro e Adelaide Pais, contou com a participação de 17 
formandos oriundos dos Núcleos de Burgães, Romariz, 
Nogueira do Cravo, Grijó, S. Martinho do Bougado, Oliveira 
do Douro, Valbom e Rebordões.

De referir a colaboração do Padre David Matama no 
modulo “Animação da Fé”. Curso destinado a Direções 
de Núcleo é composto pelos seguintes módulos Técnicas 
de recrutamento, Condução de reuniões e comunicação, 
Liderança e motivação, Planeamento de atividades, 
Gestão de conflitos e Animação da Fé. Esta edição foi 
muito participada com muita partilha de experiencias. •

A equipa de formadores da Região Centro levou a efeito no passado fim-de-semana, 11 e 12 de novembro, duas edições 
do Curso Base do Sistema de Formação da FNA. Estas ações de formação realizaram-se em pontos distintos da Região, 
Guarda e Condeixa-a-Nova, para permitir a frequência do maior número possível de formandos.
Na ação realizada no dia 11 no Seminário da Guarda participaram 10 formandos oriundos dos Núcleos da Guarda, Fundão 
e Marinha Grande. Foi Diretor do Curso e formador o António Cardoso e contou com a colaboração dos formadores da 
Região, Margarida Barosa e Filipe Relvão.
Na ação realizada no dia 12 em Condeixa-a-Nova participaram 11 formandos oriundos dos Núcleos da Palheira, 
Condeixa-a-Nova, S. Paulo de Frades e Marinha Grande. Foi Diretor do Curso e formador o António Cardoso e contou com 
a colaboração dos formadores da Região, Carlos Sarmento e Filipe Relvão.
Ambos os Curso decorreram durante todo o dia, entre as 9,30 e as 16:00 horas, com um intervalo para o almoço que 
decorreu num clima de alegria e grande amizade.
Após efetuada a avaliação e da entrega dos respetivos Certificados de Participação o Diretor de Curso e os formadores 
agradeceram a presença e o entusiasmo de todos.
Entre Escuteiros não se agradece mas a Secretaria Nacional da Formação reconhece-se o empenho, a dedicação e o 
entusiasmo que a equipa de formação colocou na organização e realização dos Cursos. •
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Formação cumpre programa Nacional

Formação

No passado dia 18 de novembro, Dia de Formação 
Nacional, decorreu mais uma edição do Curso 
Base na Região de Lisboa no complexo da 
Igreja de São Paulo em Lisboa. Organizado pela 
Direção Regional de Lisboa em colaboração 
com a Secretaria Nacional da Formação teve 
como diretor do curso João Pedro Lopes e como 
formadores João Policarpo e Amélia Andrade 
e contou com a participação de 11 formandos 
oriundos dos Núcleos de Vialonga, Cristo Rei da 
Portela e Penha  França.
Foi uma edição muito enriquecedora para todos 
com  muita participação e troca de ideias, com 
desenvolvimento e transmissão de conhecimentos 
e partilha de experiências.
Passo a passo a Equipa de Formação da Região de 
Lisboa vai aumentando a sua experiência ficando 
melhor  preparada para futuras edições. •

A Região de Braga, através do 
seu Departamento Regional 
de Recursos para a Formação, 
em conjunto com a equipa de 
Formadores, levou a efeito um 
Curso de Gestão, que decorreu 
no sábado 2 de Dezembro, na 
Casa das Coletividades, em 
Vizela, e teve o prestimoso 
apoio logístico do Núcleo local. 
Participaram no Curso 42 
formandos de 20 Núcleos.
Na cerimónia de abertura es-
tiveram presentes o Presidente 
Regional, Carlos Alberto Cunha, 
o Chefe do Agrupamento de 
S. Miguel de Vizela, Joaquim 
Polery, que teve palavras elo-
giosas e de grande amizade pela 
FNA, e o Diácono Carlos, que os 
ajudou na reflexão espiritual 
antes do início dos trabalhos, 
que depois decorreram com 
bom ritmo e empenho por parte de todos os presentes, num ambiente de grande fraternidade.
O Curso de Gestão, que foi ministrado pelos Diretores de Formação Luís Abreu e José Luís Silva, tem por objetivo dotar 
as direções de Núcleo das ferramentas mais atualizadas para a boa gestão administrativa e financeira, ajudando os 
responsáveis a fazer o seu trabalho de forma mais eficaz e correta.  •

Curso Base na Região de Lisboa

3.º Curso de Gestão – Região de Braga
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Regiões
No passado dia 11 de novembro de 2017, 
a FNA Direção Nacional, esteve presente 
no Conselho Regional Eleitoral de Aveiro 
para assistir à votação para a Eleição com 
Tomada de Posse da Direção Regional e 
Conselho Fiscal Regional, para o próximo 
triénio.
A Direção Regional ficou composta pelos 
Associados, Presidente, Antero de Almeida 
Fernandes, Vice-presidente, Luís Miguel 
da Silva Lopes, Secretários, João Emílio 
São Marcos, Domingas da Silva Cardoso e Maria do Rosário Rebimbas, para o Conselho Fiscal Regional, Acácio Marcelo 
Alves Duarte, Presidente, António Alberto Fonseca, Vice-presidente e Secretário César Maria Leal Marcos.
O Conselho teve lugar no Auditório da Sede Regional do CNE em pleno centro de Aveiro, estando presente boa parte dos 
Associados da FNA, refletindo assim o interesse e excelente relação de Amizade, respeito mútuo e de trabalho conjunto 
que tem vindo a fazer ao longo dos últimos meses na missão e no serviço a que se submetem como Escuteiros Adultos em 
prol de uma FNA Mais COMPROMETIDA… Mais ATUANTE… Mais CAPAZ DE SERVIR…

Desejamos todos, Votos de um Bom Trabalho. •

Decorreu na Sede do Agrupamento 415 do CNE, no Largo de Santo António Setúbal, o Conselho Regional da FNA, onde 
funcionou a Mesa de Voto para a eleição dos novos Órgãos da Fraternidade Nuno Álvares da Região de Setúbal. 
Pelas 15 horas, os Escuteiros Adultos, Associados dos vários Núcleos da Região apresentaram-se nas instalações da 
zona histórica da cidade e reelegeram a equipa da Direção Regional constituída por: Manuel Sousa Dias (Sesimbra), Carla 
Soares (Santa Maria da Graça-Setúbal) e Manuel Tomás da Silva (Sesimbra) para mais um mandato para o próximo triénio. 
Da mesma forma foi eleito o Conselho Fiscal e a Mesa do Conselho Regional, depois da contagem dos votos todos fizeram 
o seu testemunho e tomada de Posse.
Nesta Cerimónia estiveram presentes para testemunhar o ato e dar posse, o Presidente Nacional da FNA, Domingos Leal 
do Paço e o Vice-presidente Nacional, João Policarpo.
De seguida e para continuar o Conselho Regional e dar cumprimento à Ordem de trabalhos, foi apresentado o Plano de 
Atividades e Orçamento para o ano de 2018, que foi aprovado por unanimidade. 
A nova Equipa pretende ampliar as ações no âmbito Ambiental; no Radioescutismo (com uma base fixa para o Encontro 
Mundial JOTA JOTI a realizar em Outubro 2018); em parcerias com outras entidades escutistas e apostar ainda no 
crescimento do seu efetivo.
Na Região de Setúbal da FNA, os seus Núcleos atuais estendem-se pelos Concelhos de Setúbal, Sesimbra, Almada, Barreiro, Moita 
e Montijo.
A eleição dos novos órgãos executivos e o consequente Conselho Regional para votação e aprovação do novo plano anual 
terminaram pelas 18 horas. 
Desejamos a todos, Votos de um Bom Trabalho. •

Conselho Regional Eleitoral da FNA em Aveiro

Conselho Regional de Setúbal com Eleições das Novas Direções Regionais
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Regiões
A Direção Nacional dando cumprimento à sua 
intenção de proximidade, realizou nos passados 
meses de outubro, novembro e dezembro 
encontros com as estruturas Regionais.

Com exceção do encontro com a Direção 
Regional de Aveiro que foi realizado no dia da 
tomada de posse da mesma, 11 de novembro 
e na Sede Regional do CNE de Aveiro onde 
decorreu a eleição, todos os outros encontros 
foram realizados na sede Nacional, Rua das 
Chagas em Lisboa.

Numa avaliação final de todos estes encontros, 
que decorreram com igual agenda, foi por todos 
os participantes referido a utilidade dos mesmos 
e a grande abertura e possibilidade de em 
conjunto trabalharmos para o engrandecimento 
da Associação, tratando de assuntos relevantes 
para todos e em particular para cada uma das 
Regiões.

O facto de poderem ter visitado a sede Nacional 
foi também importante pois de entre todos os 
participantes, com exceção dos elementos da 
Região de Lisboa, apenas dois já conheciam a 
sede, e mesmo esses, tiveram a possibilidade 
de ver o trabalho realizado para a tornar mais 
funcional e porque não, mais bonita.

Foi no entender da Direção Nacional dado 
mais um passo para dar cumprimento à nossa 
intenção primeira de tornar a associação mais 
ATUANTE, mais COMPROMETIDA e mais capaz 
de SERVIR.
E é certamente com a ajuda de todos e o apoio 
das Direções Regionais que tal intenção poderá 
ser atingida. •

A Direção Nacional da FNA reuniu na sua Sede Nacional no dia 9 de dezembro 
de 2017, esteve na ordem de trabalhos uma avaliação de todo o trabalho feito 
este ano, sendo por todos manifestado contentamento pela maneira como todos 
prestaram o seu contributo num trabalho de equipa de acordo com o que nos 
comprometemos no nosso programa de candidatura para este primeiro Ano de 
Mandato.
Todos estamos de Parabéns a Direção Nacional e todos os Chefes de 
Departamentos Nacionais.
O Presidente manifestou o contentamento e agradece a todos pela forma como 
decorreu este primeiro ano, tendo cada um dado o seu melhor em prol de um 
resultado no coletivo. VALEU A PENA.  •

Direção Nacional teve encontros com as Direções Regionais

Direção Nacional da FNA fez avaliação do ano de 2017
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Esta comemoração acontece pois a 4 de Dezembro de 1940, no n.º 107 da Rua das Flores, na 
cidade do Porto, foi criada a União dos Antigos Escuteiros, tendo assumido essa responsabilidade 
o Sr. Bento Dias Loureiro, tendo sido este o primeiro momento desta nossa região.

 
Comemoramos este ano, 
o (Septuagésimo Sétimo) 
77.º aniversário do nascimento 
dos Escuteiros Adultos nesta 
Região, sob o tema, A Solidariedade Social. Este tema 
tão transversal a toda a sociedade é também muito 
especial aos escuteiros, sendo que no nosso caso 
concreto é um dos nossos pilares de ação.
 
E sobre ação permitam-me destacar um pequeno 
exemplo ocorrido esta semana, em que em menos 
de 48H unidos conseguimos responder a um apelo de 
colaboração para um bem físico essencial, vindo da 
rede de ação social de santo tirso, onde nos inserimos.
 
Este tipo de resposta só foi possível pela nossa 
capacidade de intervenção na sociedade, enquanto 
adultos responsáveis e escuteiros cidadãos fraternos 
e de bem-querer. Em Santo Tirso, porquê? Porque 
a nossa primeira comemoração oficial deste dia, 
ocorreu precisamente há onze anos atrás, nesta 
mesma cidade.
 
Porque Santo Tirso é um concelho amigo dos 
escuteiros, e do qual os escuteiros são amigos e 
apreciadores, observem os movimentos ao fim de 
semana, junto dos parques da cidade e da estação 
de comboios e perceberão a dimensão que a 
cidade tem para os escuteiros, quer do concelho, 
quer de fora deste. Foram todos convidados a viver 
e conviver um dia, em União e Fraternidade entre 
Escuteiros Adultos e o CAID.
 
Como um gesto de boa ação coletiva, foi oferecida uma 
passadeira de manutenção à CAID. Esperamos que 
esta Boa Ação Coletiva da FNA, tenha elevado o espirito 
de todos nós e predisponham-nos a praticar muitas 
mais. Que essa inspiração inspire muitos mais, para 
que possamos criar uma cadeia positiva de boas ações. 
Que este equipamento contribua para o bem-estar e 
consequente felicidade dos utentes do CAID.
 
Esperamos que o dia tenha ultrapassado as vossas 
as expectativas, pois as nossas superaram! Espero 
que todos tenham saído mais sensíveis para a nossa 
missão social! Parabéns pelo esforço, dedicação 
e empenho do Núcleo de Rebordões! Obrigado ao 
Município pelo apoio e condições proporcionados! Um 
Agradecimento Especial ao CAID pela contribuição, 
animação e ajuda na reflexão.

Contem Sempre Connosco! •

Comemorar
Dia da Região do Porto

o)
ento
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Destaque
FNA esteve Presente na entrega da Luz da Paz de Belém

Diocese de Santarém recebeu o novo Bispo D. José Traquina

O CNE, numa iniciativa da Junta Regional do Porto, juntou na Centenária Sé 
Catedral do Porto para além dos Dirigentes Nacionais e Regionais, várias centenas 
de Escuteiros e Representantes das várias Regiões e dos diversos Movimentos 
Escutistas e Juvenis e da Caritas Diocesana e Nacional, para a todos entregar a 
Luz da Paz de Belém, trazida de Belém para a Áustria e de lá transportada para o 
Porto por uma Delegação do CNE.
A FNA – Direção Nacional acedeu ao Convite, delegando a sua Representação no 
Secretário Internacional, António Fontinha e a Direção Regional da FNA igualmente 
convidada esteve representada por alguns Núcleos da Região e pelo Presidente 
Regional, André Maciel. 
Esta Cerimónia de acentuado cariz religioso teve a Celebração Eucarística 
presidida pelo Senhor Bispo Auxiliar do Porto e com ele concelebraram vários 
Assistentes Regionais e de Agrupamentos do CNE. 
Esta parceria com a Caritas, convida-nos à Solidariedade em que a Caritas se 
envolve igualmente. 
Porque a Catedral era pequena para tanta gente, houve 
transmissão em direto para os Claustros, igualmente 
repletos, e transmitida no canal YOUTUBE. 
Temos memória de um Movimento idêntico a quando da 
Chama do Centenário de que a FNA foi a principal obreira. 
Tudo isto será oco, vazio, e sem sentido se não transmitirmos 
esta Luz da Paz de Belém ao nosso redor, neste Natal que se 
aproxima. Para todos Votos de um Santo Natal. •

António Fontinha 
Secretário Internacional da FNA

A FNA esteve presente na Celebração Solene no domingo, 25 de Novembro, na Sé Catedral de Santarém.
A celebração Solene que marcou a chegada de D. José Traquina à Diocese de Santarém decorreu na Igreja de Santa Clara, 
numa cerimónia em que estiveram presentes diversos autarcas e representantes de outras entidades civis e religiosas, 
Escuteiros do CNE e Escuteiros Adultos da Fraternidade de Nuno Álvares.
Na cerimónia de tomada de posse, D. José Traquina disse contar com a colaboração dos presbíteros, diáconos, religiosos 

e leigos que exercem missões de responsabilidade na 
Diocese. “E todos podem contar com a minha proximidade 
e solicitude pastoral procurando, como ensinou São João 
Paulo II acerca do Bispo, proceder como um pai, um 
irmão e um amigo”, afirmou.
D. José Traquina tem 63 anos e nasceu em Évora de 
Alcobaça, distrito de Leiria. Ordenado padre em 1985, 
foi ordenado bispo e nomeado bispo auxiliar de Lisboa 
em 2014.
O novo bispo de Santarém é mestre em Teologia Pastoral 
pela Universidade Católica Portuguesa, esteve vários 
anos ligado à preparação dos candidatos ao sacerdócio e 
integrou equipa formadora do Seminário de Almada e do 
Pré-Seminário de Lisboa. •

A Direção Nacional da FNA - Fraternidade de Nuno 
Álvares em nome de todos os Associados, expressa a 
Sua Exa. Reverendíssima, D. José Traquina as melhores 
felicidades.
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Na Estrela, brilhou outra luz...
Voluntariado ambiental da FNA na reflorestação em Atalaia - Teixoso

Ao fim de vários anos de voluntariado ambiental no Parque 
Natural da Serra da Estrela, foi a primeira vez que o contingente 
da Fraternidade Nuno Álvares se deparou com condições 
excecionais para uma atividade serrana mas climaticamente 
preocupantes no que diz respeito a uma ação de reflorestação 
de montanha, com o solo em seca e sem pinga de chuva.
A edição da Atividade Nacional de Ambiente deste ano decorreu 
nos dias 28 e 29 de Outubro na povoação de Atalaia-Teixoso 
e encontrou o seu objetivo de voluntariado na recuperação da 

plantação duma galeria ripícola em baldios do Perímetro Florestal da Serra da Estrela. 
Em estreita parceria com a Assembleia de Compartes da Atalaia e com o Parque Natural, os escuteiros da FNA, seus familiares 
e demais voluntários do CNE, juntaram-se para plantar muitas centenas de Freixo-comum (Fraxinus angustifolia Vahl) e 
Medronheiro (Arbutus Unedo L.) provenientes dos viveiros do Centro de Educação Ambiental da Sra. da Graça (Sabugal) do ICNF. 
Também foram oferecidos aos núcleos participantes exemplares de Teixo (Taxus baccata L.) do viveiro da Fundação Anita Pina 
Calado, para continuação do objetivo de plantação nos locais de regresso.
A FNA instalou o seu Campo Base no Grupo Desportivo Estrela da Atalaia, que nos acolheu como se fosse a nossa casa, e que foi 
transformado em acantonamento, cantina, canto e assembleia de Núcleo. A atividade reuniu cerca de 80 fraternos de núcleos da 
Região de Braga - Urgezes, Terroso, S. João-Airão e direção regional –, de Chaves da Região de Vila Real, da Região de Lisboa 
– Benfica, Estoril, Oeiras, Olivais, Penha-de-França, Vialonga e direção regional -, da Região de Setúbal - Baixa-da-Banheira, 
Montijo, S. André, Vale-de-Milhaços, - e da região da Guarda, os núcleos da Covilhã, Fundão, Guarda, Tortosendo e o Teixoso, 
como nosso anfitrião.
Dizer que esta atividade (só) durou dois dias, não corresponde, nem de perto nem de longe, ao que se passou, no antes, no 
durante e no que vier depois. O “antes” começou nos primeiros dias de agosto, ao telefone com a organização do Teixoso a 
desenhar a logística, o acantonamento e a plantação, enfim um esboço do programa já com Fanfarra incluída… Veio em seguida 
o novo desenho do distintivo, o design do cartaz, o orçamento e as “relações exteriores” com os apoios e parcerias da Assembleia 
de Compartes e do Parque Natural. O “antes” foi dado por concluído, quando no princípio de outubro, visitámos o local de 
acantonamento no Grupo Desportivo, e se tomou a iniciativa de melhorar as condições dos balneários e de acantonamento, 

ficando o Núcleo do Teixoso encarregue de o fazer com apoios locais.
O “durante” foi ainda mais intenso, e a concentração na Atalaia na véspera 
(mentira, já era madrugada) com um acolhimento que retemperou forças e 
“matou”, ali mesmo, as saudades desta lide de plantadores. Pois no sábado, 
na hora certa da manhã, houve briefing com todos os voluntários da FNA e 
convidados e com os sapadores florestais dos Compartes da Atalaia e do 
responsável do Parque Natural, tendo sido a oportunidade para organizar 
equipas e ajustar objetivos de plantação das espécies selecionadas em dois 
locais distintos dos baldios da povoação da Atalaia, submetidos a regime 
florestal parcial do Perímetro Florestal de Serra da Estrela. 
O primeiro consistiu na beneficiação e recuperação de galeria ripícola com 
adensamento de Freixo junto ao Parque de Merendas dos Compartes, local 
que surpreendeu a todos e que acolheu mais tarde o almoço partilhado, de 
conversas e de petiscos, ambos bem saborosos e regionais. Na proximidade 
do primeiro e também em local de cota mais elevada procedeu-se à plantação 
de medronheiros numa faixa junto aos estradões de acesso, correspondendo 
a uma parcela definida de rearborização desta área de intervenção e que se 
pretende acompanhar na retancha no próximo ano.
Além de ter voltado a juntar os fraternos que já nos têm habituado pela sua 
presença, o esforço coletivo nesta ação de voluntariado ambiental teve ainda o 
mérito de reunir pela primeira vez, nesta condições de “ombro-a-ombro”, os 
cinco núcleos que formam a Região da Guarda da FNA e que souberam por em 
comum as suas experiências e competências de plantadores e da sua própria 
localização na Serra. Para o anoitecer, embora já com sinais de fadiga, os 
voluntários souberam corresponder ao desafio do jantar convívio organizado 
pelo Núcleo do Teixoso e o Grupo Desportivo da Atalaia, que incluiu animação 

Ambiente

David Loureiro
Chefe do Departamento Nacional 
de Ambiente da FNA
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musical com um cantador e um tocador de acordeão. Houve ainda folego para 
um fogo de conselho soft com muita partilha, muita rábula, muita pilhéria, 
alguma música e história, até Napoleão apareceu … nunca visto.
No domingo, solarengo, a Arruada com o desfile de escuteiros da FNA e do 
Agrupamento 153 do CNE e a fanfarra a “abrir-caminho” não deixou ninguém 
indiferente com as bandeiras dos núcleos a esvoaçar pelas calçadas da vila 
do Teixoso em gesto de cumprimento. Com a Igreja Matriz literalmente a 
“rebentar-pelas-costuras”, o contingente da FNA participou na eucaristia 
celebrada pelo pároco Pe. Alberto, muito bem acompanhada pelo coro 
residente e na qual houve oportunidade para cumprimentar os paroquianos 
e explicar a razão deste voluntariado ambiental. O grupo deslocou-se ainda à 
Capela da Sra. do Carmo para a foto de família, onde se partilhou alguma da 
história daquele local de romaria, que recebeu em 1964 o XII ACANAC do CNE 

e que em 2012 testemunhou o reinício do Núcleo de Teixoso.
De regresso à Atalaia, o saboroso almoço convívio ultrapassou os 80 fraternos e convidados, alguns de núcleos locais que não 
puderam participar no sábado e também o presidente da Junta de Freguesia de 
Sarzedo e Teixoso e o vereador do Ambiente da Camara Municipal da Covilhã. 
Estas edilidades, a par da representação da Assembleia de Compartes, 
do Agrupamento 153 do CNE, do senhor Pe. Alberto e do Presidente do 
Núcleo do Teixoso, tiveram oportunidade de reconhecer o papel e atitude 
escutista de voluntariado ambiental na plantação e consequente prevenção 
de fogos florestais, num ano duramente trágico para muitas populações na 
proximidade de florestas. 
Esta reflexão tocou todos os presentes e particularmente o contingente de 
fraternos que na atividade similar de 2015, esteve no local do incêndio florestal em 
Verdelhos com o apoio da ASE e que plantou centenas de carvalhos. Curiosamente 
do outro lado do perímetro florestal onde este ano, em Atalaia-Teixoso, decorreu 
a atividade ambiental. A atividade terminou com uma troca de impressões de 
avaliação do programa, seguida da canção do Adeus e das despedidas e votos 
de seguro regresso a casa.
A Atividade Nacional de Ambiente na Serra da Estrela realiza-se anualmente, 
em finais de Outubro, época mais propícia ao início de ações de plantação e, 
tem o seu fundamento no plano de atividades como projeto dinamizado pelos 
escuteiros adultos no formato de voluntariado ambiental de matriz polivalente 
nas questões da reflorestação, ecologia e ciclo natural da água. 
De forma a deixar uma intervenção de continuidade no Parque Natural da 
Serra da Estrela e áreas envolventes, a atividade tem a coordenação partilhada 
entre o Departamento Nacional de Ambiente e os núcleos da Região da Guarda, 
assim como o apoio de núcleos da FNA de outras regiões e o inestimável 
patrocínio de entidades públicas e privadas e dos municípios da região. Esta 
motivação e ação é sem dúvida garantia do “depois” e de que no próximo ano 
estaremos a desenvolver outro importante capítulo deste projeto.
A sua concretização só tem sido possível até agora e certamente continuará, graças ao esforço, dedicação e serviço dos Núcleos 
locais que acolhem com generosidade os fraternos vindos de Núcleos das diversas regiões do país, e que aproximam as entidades 
e forças vivas locais do Ideal Escutista e que entregam em espírito de serviço algumas horas de voluntário a atividades de 

conservação e proteção do ambiente.
A Atividade Nacional de Ambiente na Serra da Estrela faz parte inerente do 
calendário nacional da FNA de forma ininterrupta desde 2010 e já contou 
com mais de duas centenas de escuteiros adultos voluntários em ações de 
reflorestação em locais selecionados na Serra da Estrela.

Para saber mais: 
Medronheiro http://www.cienciaviva.pt/projectos/pulsar/sem9.asp
Freixo-comum http://naturlink.pt/article.aspx?menuid=55&cid=3677&bl=1&viewall=true
Teixo http://www.florestar.net/teixo/teixo.html 

Alerta para Servir  •
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Nestes últimos meses do ano a nossa Associação esteve bastante ativa no âmbito do 
radioescutismo. Para além das atividades que já estavam programadas (NetDay em 
setembro, JOTA/JOTI em outubro e Ceia de Natal em dezembro), o DNR ainda realizou um 
Workshop de antena em outubro e uma participação na Exposição da Feira da Rádio da 
Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide em novembro. 
Este ano no Jamboree no ar (60.º JOTA e 21.º JOTI) a participação da FNA foi quase de 
duzentos elementos e tivemos a bordo das nossas estações de rádio e na internet diversos 
agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas convidados e a participar. Os elementos da 
FNA e do CNE nas nossas estações tiveram oportunidade de conviver com outros escuteiros 
na maior atividade do Escutismo Mundial. O Presidente da FNA esteve na abertura do JOTA 
JOTI, leu uma breve mensagem saudando todos os participantes da nossa Associação e das 
restantes Associações Escutistas, a partir da estação que esteve a operar na Lourinhã. 
Algumas das nossas estações durante o fim-de-semana do JOTA JOTI conseguiram realizar 

atividades de rádio interagindo com o meio ambiente, foram 
os casos de Braga e Marinha Grande que realizaram atividade 
de SOTA. Apesar maior número de participantes da FNA no 
JOTA JOTI estar centrado na Região de Braga foi mais uma 
vez a Região de Lisboa que manteve mais estações a participar 
(Prazeres, Olivais, Penha de França e Lourinhã). Este ano não 
houve participação de algumas das nossas estações mais 
antigas e frequentes, mas tivemos a participação de novos 
Núcleos com estações no JOTA e no JOTI, foram os casos 
de Samora Correia e Évora. Verificamos que a utilização do 
SAMEPAGE, como ferramenta para o JOTI e ponto de encontro 
exclusivo para os elementos da FNA foi bastante útil, na medida 
em que as trocas de mensagens e conversas que ali foram 
realizadas foram mais dedicadas entre os nossos Associados.
Na participação da FNA e dos seus radioamadores na Exposição 
e Feira de Rádio em Moscavide tivemos oportunidade de 
mostrar as 

atividades, que como Escuteiros Adultos temos realizado nos últimos 
anos no âmbito do radioescutismo quer a nível local, Regional e Nacional. 
Estiveram nesta Feira da Rádio vários Associados da FNA representando 
vários Núcleos do país (Palheira, Marinha Grande, Lourinhã, Penha de 
França, Vale de Milhaços) e o DNR.
Estamos já a preparar a agenda Nacional para as atividades do 
radioescutismo de 2018, não esquecendo que as atividades de cariz 
Nacional são sempre ao terceiro fim-de semana do mês, Acarádio em 
abril, NetDay em setembro, 
JOTA/JOTI em outubro e Ceia 
de Natal em dezembro.
Para o próximo ano te-
mos ainda o ACANAC em 
Tresminas, o DNR vai estar 
neste grande encontro da 
nossa Associação repetindo 
algumas das atividades do 
acampamento anterior rea-
lizado em Setúbal e outras 
novidades.
Sendo Tresminas um com-
plexo mineiro Romano va   mos 
aprender a fazer comu nicações 
como no tempo do Império 
Romano.  •

Radioescutismo
Ação da FNA no Radioescutismo

Jorge Marques
Chefe do Departamento Nacional 
de Radioescutismo da FNA
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ATOS OFICIAIS
ORDEM DE SERVIÇO NACIONAL N.º 34

DEZEMBRO 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 22/09/2017 o Núcleo de 
Crespos 

REGIÃO LISBOA
É criado com efeito a 26/10/2017 o Núcleo de 
Cristo Rei da Portela

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

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
Cessou funções a 11 de novembro o 
Coordenador da Região de Aveiro, o 
Associado Antero de Almeida Fernandes

Direção Regional
Foram eleitos e tomaram posse em 11/11/2017 
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Antero de Almeida Fernandes
Vice-Presidente: Luís Miguel da Silva Lopes
Secretário: João Emílio Chuva S. Marcos
Secretária: Domingas da Silva Cardoso
Secretária: Maria do Rosário F. Sousa Tavares 
Rebimbas

Conselho Fiscal Regional
Foram eleitos e tomaram posse em 11/11/2017 
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Acácio Marcelo Alves Duarte
Vice-Presidente: António Alberto Castro da 
Fonseca
Secretário: César Maria Cardoso Leal

REGIÃO LISBOA
Conselho Fiscal Regional
Cessou funções a seu pedido, com efeitos a 
8/11/2017 o secretário Carlos Alberto Silva 
Gomes

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 AVEIRO
Núcleo de Águeda
Cessaram funções com efeitos a 08/11/2017

Presidente: Antero de Almeida Fernandes
Vice-Presidente: Ana Paula de Magalhães 
Albuquerque Marques
Secretário: Fernando Augusto de Albuquerque 
Marques
Assistente: Pe. José Camões Rodrigues 
Sobral

Foram eleitos e tomaram posse em 08/11/2017 
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Fernando Augusto de Albuquerque 
Marques
Vice-Presidente: Ana Paula de Magalhães 
Albuquerque Marques
Secretária: Maria Eugénia Ribeiro de Magalhães 
Albuquerque Marques 
Assistente: Pe. José Camões Rodrigues Sobral
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)
 
REGIÃO DE BRAGA
Núcleo de Ávidos
Cessaram funções com efeitos a 22/11/2017
Presidente: Carlos Manuel Silva Pinheiro
Vice-presidente: Joaquim Oliveira Rocha
Secretário: António Cândido Viana Ribeiro
Secretária: Maria Lurdes Branco Fontes 
Alves
Secretária: Maria Carolina Sampaio Costa
Assistente: Pe. Manuel António Sá Lopes

Foram eleitos e tomaram posse em 22/11/2017 
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Victor Manuel Viana Ribeiro
Vice-presidente: Serafim Augusto Silva Viana
Secretária: Maria Lurdes Branco Fontes 
Alves
Secretário: António Cândido Viana Ribeiro
Secretária: Maria Carolina Sampaio Costa
Assistente: Pe. Manuel António Sá Lopes 
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo de Crespos
Foram eleitos e tomaram posse a 21/09/2017, 
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: José Luís Matos Vieira
Vice-presidente: Jorge Miguel Machado 
Pinheiro 
Secretária: Natália Isabel Machado Pinheiro
Assistente: Pe. Luís Miguel Pereira 

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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Núcleo de Marinhas
Foram eleitos e tomaram posse a 21/05/2017, 
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: Mário Silva Lemos
Vice-presidente: Ilídio Fernando Abreu 
Peixoto
Secretária: Maria Saúde Gonçalves Maranhão
Secretário: José Eduardo Regado Pilar
Secretário: Luís Filipe Lemos Patrão
Assistente: Pe. Avelino Marque Peres Filipe 
reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

REGIÃO COIMBRA
Núcleo de S. Paulo Frades
Foram eleitos e tomaram posse em 28/07/2017 
para o triénio de 2017/2020
Presidente: António Fernando de Abreu Amaro 
Vice-presidente: Jorge Manuel Bento Carvalho
Secretário: Assis Ribeiro Cardoso
Assistente: Pe. Luís Ribeiro de Oliveira

REGIÃO LISBOA
Núcleo de Cristo Rei da Portela
Foram eleitos e tomaram posse em 26/10/2017 
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Pedro Miguel Caravela Gonçalves 
Vice-presidente: Susana de Almeida Veiga 
Ferreira
Secretária: Ana Carla Rodrigues
Secretária: Paula Marina da Silva Pedro Pontes
Secretária: Ana Teresa Lourinho Belo Catarino 
Morais

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo de Nossa Senhora da Graça
Cessaram funções com efeitos a 18/11/2017
Presidente: Artur Américo Gaspar Costa
Vice-presidente: António Carlos Caetano Messias 
Secretária: Maria Lourdes Soeiro Candeias 
Messias
Assistente: Pe. Casimiro Henriques 

Foram eleitos e tomaram posse em 18/11/2017 
para o triénio de 2017/2020
Presidente: António Carlos Caetano Messias 
Vice-presidente: Maria Lourdes Soeiro 
Candeias Messias
Secretário: Ricardo Jorge Santos Serras 
Marques
Assistente: Pe. Fernando Miguel Mendonça 
Alves (nomeado pela competente autoridade 
eclesial)

4.3 – Entradas de Associados
de 1 setembro 2017 a 31 Dezembro 2017

REGIÃO AÇORES
Nada 

REGIÃO ALGARVE
Nada 

REGIÃO AVEIRO
Nada

REGIÃO BRAGA
Núcleo Crespos
José Luís Matos Vieira
Jorge Miguel Machado Pinheiro
Natália Isabel Machado Pinheiro
Adriano Manuel Pereira Alves
Ana Rita Neto Vieira
Carlos Daniel Ferreira Baptista
Lara Patrícia Faria Rodrigues
Nuno Gabriel Vieira
Rui Flávio Oliveira Ribeiro
Sílvia Manuela Fernandes Machado

Núcleo Gondar
Maria Adelaide Pereira
Helena Isabel Costa Mendes

Núcleo Pe. Rosas Infias
Ricardo Filipe Vieira Peixoto
Maria Isabel Faria Coelho
Maria Goretti Sousa Oliveira
Maria Belém Vaz Cunha
Florinda de Lurdes Mendes Almeida
António José Vieira Peixoto
Elisa Ferreira da Silva

Núcleo Ronfe
Liliana Cristina Silva Araújo

Núcleo St.ª Eufémia Prazins
César Nuno Ribeiro Magalhães

Núcleo S. Martinho -Lago
António Alberto Tovela Frias Tavares

Núcleo São Sebastião Milhazes
António Joaquim Lobarinhas de Miranda
André Filipe Barreto Carvalho de Brito
Isabel Maria Araújo Carvalho

Núcleo Santa Marinha Costa
José Maria Pontes Leite
Manuel Martinho Cardoso Fernandes

REGIÃO COIMBRA
Nada 

REGIÃO ÉVORA
Núcleo St.ª Teresa Calcutá
Raquel Barata Rodrigues Catrola Duarte

REGIÃO GUARDA
Núcleo Guarda
Maria José Baía Lopes Simões Virgílio
Diana Crespo Seguro Pereira

Núcleo Fundão
Rui Miguel Gomes de Oliveira

REGIÃO LAMEGO
Núcleo Lamego
Maria dos Remédios da Conceição Pimentel 
Silva

REGIÃO LEIRIA
Nada 

REGIÃO LISBOA
Núcleo Estoril
Ricardo António Silva Lopes
João Baptista Martins Costa

Núcleo Cristo Rei - Portela
Pedro Miguel Caravela Gonçalves
Paulo Jorge Soeiro Almeida Figueiredo
Paula Marina Pontes
Susana de Almeida Veiga Ferreira
Ana Carla Rodrigues
Ana Luísa Dias Quitério
Ana Teresa Lourinho Belo Catarino Morais

Núcleo Rio Mouro
César Alberto Santos Conceição
Gonçalo Ferreira Baptista da Cunha 
Laureano
Tiago Miguel Pascoal Moreira

REGIÃO PORTO
Nada 

REGIÃO SANTARÉM
Nada 

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo Nossa Sr.ª da Graça - Corroios
Ricardo Jorge Santos Serras Marques

REGIÃO VILA REAL
Núcleo Chaves
José Manuel Ramos Borges
Carlos Manuel Ladeiras Silva
Jorge Alexandre Teixeira Pinto
Carlos José Garcia Milheiro Lino

REGIÃO VISEU
Nada 

5 – TRANSFERÊNCIAS,  DEMISSÕES / EXONERAÇÕES  
DE  ASSOCIADOS

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

5.1 – Transferências Entre Regiões

- Nada
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5.2 – Transferências dentro das Regiões

REGIÃO DE LISBOA
Transferência do Núcleo da Benfica para o 
Núcleo de Oeiras
Sérgio Manuel Corrêa Mendes Freitas 

5.3 – Demissões

REGIÃO AÇORES
Nada

REGIÃO ALGARVE
Nada

REGIÃO AVEIRO
Nada

REGIÃO BRAGA
Nada

REGIÃO COIMBRA
Nada

REGIÃO ÉVORA
Nada

REGIÃO GUARDA
Nada

REGIÃO LAMEGO
Nada

REGIÃO LEIRIA
Nada

REGIÃO LISBOA
Núcleo Campolide
Paulo Jorge Gameiro Domingues
Paulo Manuel Mendes Rodrigues Pereira

Núcleo Vialonga
Carlos Alberto Silva Gomes

REGIÃO PORTO
Nada

REGIÃO SANTARÉM
Nada

REGIÃO SETÚBAL
Nada

REGIÃO VILA REAL
Nada

REGIÃO VISEU
Nada

5.3 – Exonerações

- Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E PRÉMIOS

DIPLOMA DE MÉRITO

É atribuído o Diploma de Mérito às seguintes 
Entidades/Personalidades
Por proposta do Núcleo da Palheira pelo 
apoio prestado em inúmeras atividades 
tendo como exemplo o apoio à Peregrinação 
a Fátima por ocasião da Celebração do Tema 
Anual “Caminhada com Maria”

Centro Social Polivalente da Palheira
Luís Batalha
Isabel Batalha
Arménio Meneses
José Vasco
João Santos
Luísa Santos
Carla Pinheiro
Cláudia Borges

LOUVOR REGIONAL

É atribuído o Diploma de Louvor Regional por 
proposta da Direção Regional do Porto 
Pelo seu empenho e dedicação, extrema 
competência, entusiasmo e disponibilidade 
demonstrados no exercício do cargo de 
Secretário da Mesa do Conselho Regional 
do Porto, no triénio 2014-2017, o que o torna 
merecedor de ser apontado como exemplo 
de dedicação e ao Escutismo e de verdadeiro 
Espírito Escutista, o associado Jorge Manuel 
Monteiro Pinto do Núcleo de S. Adrião de Vizela. 

MEDALHA DE SOLADARIEDADE

É atribuída a Medalha de Solidariedade, ao 
seguinte Associado:
Por proposta da Direção Regional do Porto
Pelo seu empenho e dedicação, extrema 
competência, entusiasmo e disponibilidade 
demonstrados no exercício do cargo de 
Vice-Presidente da Mesa do Conselho 
Regional do Porto, no triénio 2014-2017, o 
que a torna merecedora de ser apontada 
com exemplo de dedicação ao Escutismo 
e de verdadeiro Espírito Escutista, a 
associada Maria de Fátima Freitas Pereira 
Mota do Núcleo de Ermesinde.

7 – HOMOLOGAÇÕES 

Por Solicitação do Associado Domingos 
António Cristão Macedo da Região de Setúbal 
Núcleo de Santiago Sesimbra, é autorizado 
o uso quando uniformizado da “Medalha 

Prateada de Dador Benévolo de Sangue” 
atribuída pelo Ministério da Saúde em Maio 
de 2016.

8 – QUALIFICAÇÕES

- Nada

9 – RECTIFICAÇÕES

Retificação à Ordem de Serviço Nacional n.º 32 
– Abril de 2017
4.2 – Movimento de Associados a Nível Regional
Nos termos do artigo 32.º e 35.º do Regulamento 
Geral da FNA

REGIÃO DE LISBOA
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: Pedro Miguel Pereira Chaves
Secretário: José António Pimenta Abreu

6 – DISCIPLINA/DISTINÇÕES E PRÉMIOS

MEDALHA DE SOLIDARIEDADE

É atribuída a Medalha de Solidariedade, ao 
seguinte Associado:
Por proposta da Direção Núcleo Vialonga 
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.

Lisboa e Sede Nacional, aos 30 de Setembro de 
2017

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional
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PENSAR
GLOBALMENTE É AGIR

Comunicamos pelas novas
Tecnologias a INTERNET

Os nossos contactos

Rua das Chagas, 8 • 1200-107 Lisboa
Telefone / Fax: 213 473 911

E-mail: secretaria@fna-escuteiros.org
Site: http://www.fna-escuteiros.org

Blog: http://fna-escuteiros.blogs.sapo.pt

Mês
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Julho

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Data
20 e 21

3 e 4

13

22

28

10 e 11

24

31

1

7 e/ou 8

21

27

19 a 22

15

13

20 e 21

27 e 28

6

24 e/ou 25

15

Organização
DN

DN Ambiente

—

DN Comunicação

Núcleos

MCN

DN Formação

DN

—

DN Formação

DN Radioescutismo

DN Comunicação

DN
Núcleo Chaves

DN Radioescutismo

DN

DN Radioescutismo

DN Ambiente

DN Comunicação

DN Formação

DN Radioescutismo

Local
Fátima

Alvão

—

—

Todo o País

Fátima

A decidir

DRs

—

Todo o País

A decidir

—

Tresminas

—

A decidir

A Decidir

Serra Estrela

Comunicação

Todo o País

—

Atividade
INDUNA / INDABA

CRIAR RAÍZES 2018

Carnaval

Dia do Pensamento

Entraga Censos Núcleos

Conselho Nacional
de Representantes

ENFORMA 2018

Data Final Entrega Censos

Páscoa

Dia de Formação

ACARÁDIO

Aniversário da FNA

IX ACANAC

Net Day

Encontro
Conclusão Tema Anual

Jota / Joti

Projeto Ambiental
Serra da Estrela

Dia S. Nuno

Dia de Formação

Ceia de Natal

Serviços Nacionais e Loja Escutista (DMF)
todas as Terças-feiras na Sede Nacional das 10h às 18h




