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Regresso de férias e começo das atividades… 

Meus Caros Amigos,

Passadas que foram as Férias de Verão, onde de 
uma forma natural na nossa FNA se realizaram 
várias atividades por todo o país e até no estrangeiro, 
proporcionando a todos e suas famílias grandes 
momentos de convívio e partilha, vivendo em família 
construindo Fraternidade.
 
A nível Regional realizaram os seus ACAREG’s a 
Região da Guarda, Região de Braga, Região de Aveiro 
e Região de Setúbal, onde a Direção Nacional por 
mim representada com alguns elementos da equipa 

participou em todos eles. A Região do Porto realizou também o seu acampamento 
anual por razão da atividade da Taça Itinerante assim como outras iniciativas a nível 
local por todo o país, não esquecendo a participação da Região de Aveiro Núcleo da 
Anadia no ACAREG do CNE, trabalhando na parte da Logística. 

Após este regresso de férias e começo das atividades da nova época Escutista, é 
chegada a hora de continuar em ação cumprindo o nosso programa. Nestes últimos 
meses do nosso mandato em que ainda temos muito trabalho para fazer, já neste mês 
de setembro com os habituais encontros com as Direções Regionais, onde faremos 
uma avaliação do ano de atividade e atendendo ao facto de estarmos a preparar a 
Candidatura a um novo mandato, podermos conciliar ideias para o futuro.

Ainda em setembro, iremos realizar o 3.º Curso de Formadores, procurando dotar as 
Regiões de mais elementos capazes de apoiar na Formação dentro das Regiões.

Em outubro, além do habitual Jota Joti, teremos o Projeto Ambiental da Serra da 
Estrela, que este ano terá a organização da Direção Regional da nova Região da 
Guarda.

Finalmente em novembro, iremos todos confluir para Cernache do Bonjardim onde 
iremos Homenagear o nosso Patrono S. Nuno de Santa Maria e fazermos mostrar 
mais uma vez o trabalho desenvolvido pela nossa FNA durante o ano de 2019, numa 
Cerimónia Nacional de encerramento do Tema Anual “A FAMÍLIA”. Iremos também 
fazer o lançamento do livro “A História da FNA” escrito pelo Associado Carlos Mana, 
que nos comprometemos no início do nosso mandato.

Muitas ações se preparam e tudo parece estar a desenvolver-se de uma forma clara e 
que dignifica o que somos e o que fazemos.

Embora na reta final deste mandato, temos a consciência de que tudo fizemos dentro 
do possível estando sempre ao lado de toda a Associação para continuar a construção 
de uma FNA, 

Mais Comprometida… Mais Atuante… Mais capaz de Servir...  •

Domingos Leal do Paço
Presidente Nacional da FNA
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Um novo impulso pastoral

“Uma pastoral de gestação”

Estamos a aproximar-nos de uma última etapa de 
mais um ano de atividades no nosso movimento, 
e também do final de mais um mandato de um do 
Órgãos Nacionais. De igual modo estamos no início 
de mais um ano de atividades pastorais. Todos os 
anos, os últimos quatro meses do ano civil são 
os primeiros de um novo ano pastoral e escolar. 
Tornam-se, assim oportunos, alguns desafios do 
ponto de vista pastoral.

1. O termo Pastoral significa, num sentido lato, a ação missionária da Igreja na 
realização da sua missão. É a ação da Igreja no mundo, o conjunto de atividades 
pelas quais a Igreja realiza a sua missão, que consiste primariamente em continuar 
a ação de Jesus Cristo. A palavra “pastoral” deriva de pastor, que era um elemento 
constante no mundo bíblico. Na simbologia bíblica, Deus é comparado ao pastor, 
aquele que exerce ao mesmo tempo autoridade e solicitude para com suas ovelhas. 
Jesus Cristo também é comparado ao bom pastor no evangelho de João. Como 
instituição e como comunidade, a Igreja atua não só na transmissão de ideias e 
valores do Evangelho, mas também no serviço à comunidade e ao mundo.

2. Em 2015 o Papa Francisco, na sequência da encíclica Laudado Si sobre o cuidado 
da casa comum, instituiu o dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, a nossa 
casa comum. Este dia ocorre no dia um de setembro de cada ano. Junto dois 
excertos da Mensagem do Papa para este ano de 2019: «Deus viu que era coisa 
boa» (Gn 1, 25). Ao início da Bíblia, o olhar de Deus pousa-se ternamente sobre 
a criação. Desde a terra habitável até às águas que sustentam a vida, desde as 
árvores que dão fruto até aos animais que povoam a casa comum, tudo é benquisto 
aos olhos de Deus, que oferece a criação ao homem como dom precioso que deve 
guardar.”; “Cada fiel cristão, cada membro da família humana pode contribuir para 
tecer, como um fio subtil mas único e indispensável, a rede da vida que a todos 
abraça. Sintamo-nos implicados e responsáveis por tomar a peito, com a oração e 
o compromisso, o cuidado da criação. Deus, amante da vida, nos dê a coragem de 
realizar o bem, sem esperar que sejam outros a começar, sem esperar que seja 
demasiado tarde”. A natureza e a Criação são geradores de vida, têm em si o dom da 
fecundidade, o germinar de novas vidas, e somo chamados a um cuidado Pastoral 
para com a mesma. Devemos empenhar-nos e ser os primeiros a avançar não só 
por razões de causa comum, mas também por razões de fé.

3. Tendo nós como tema, deste ano de atividades, a família, é também oportuno 
inspirarmo-nos nela para as nossas atividades e ação. Aquilo que a família é e 
significa, em termos de vida e fecundidade e a respetiva missão, é também inspiradora 
para as nossas atividades e ações. Nos nossos tempos a pastoral tem sido abordada 
a tratada de diferentes modos e ideias motoras. Inspirando-se na dinâmica e missão 
da família: os pais que têm a missão da fecundidade e gerar novas vidas humanas, 
dão vida a novo ser, geram uma nova vida humana. Depois, para além desta geração 
vem o crescimento, a educação e a missão de ajudar a tornar-se um ser humano na 
sua plenitude. Permite assim idealizar a pastoral da “gestação”. Devemos não só 
cuidar a família, mas também inspirarmo-nos nela para a ação.
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4. Na vida espiritual a fecundidade do Espírito Santo é uma realidade fundamental. 

Desde a referência em Génesis 1, 1-2, em que o Espírito se movia sobre as águas, 
na Criação; à Anunciação em que o Espírito vem sobre a Virgem Maria, com a sua 
sombra, e se dá a geração de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, fazendo-se homem, 
Lucas 1, 34-35; O nascimento da Igreja no Pentecostes narrado em Atos 2, 3-4, em 
que os Apóstolos receberam um novo dom, uma nova identidade e força para uma 
nova ação com as “línguas de fogo”; e, por fim, no livro do Apocalipse, a referência 
aos novos céus e nova terra: a “nascente da água da vida”, “um rio de água viva”, 
a “terem direito à árvore da Vida”, “O que tem sede que se aproxime; e o que o 
deseja beba gratuitamente da água da vida”, “o Espírito e a Esposa dizem: Vem!”, 
Apocalipse, 22, 1-17. Em muitas mais passagens da Palavra de Deus se refere o 
sentido de gerar vida e amor.

5. A fecundidade e geração verificam-se na Natureza que germina novas vidas. A 
família tem no seu centro e auge de missão a fecundidade e educação, “geração”. 
A Palavra de Deus é ela também fecunda e dá vida, assim como os Sacramentos 
geram nova vida no Espírito. Tem tido bastante afirmação, também em Portugal, a 
ideia e a conceção da pastoral da “gestação”. Há diferentes aspetos e dimensões 
que têm sido salientados na Pastoral da Igreja nos últimos anos: uma pastoral 
de “transmissão” e de “enquadramento”; pastoral de “acolhimento”; pastoral de 
“proposta”; pastoral de “iniciação”. Mas é preciso dar mais um passo e prosseguir 
uma pastoral de “gestação”. Fazer germinar, dar origem, “gerar”, a fé com a força 
do Espírito Santo e também com a nossa ação e missão. A Igreja tem a missão 
de Mãe e por isso de dar vida e ajudar a crescer, a alcançar a maturidade. São 
necessárias a ação da Espírito Santo e da Igreja. Nós somos Igreja. Comecemos 
por escutar a Palavra de Deus individualmente e em grupo, nos nossos Núcleos. 
Ler, refletir, meditar, comtemplar e depois agir. Permitido que a Palavra gere em 
nós nova vida e força para a ação e possamos transmitir e comunicar ao próximo 
ajudando a gerar também vida nova. Façamos momentos de oração também em 
conjunto. Termino com uma oração pela Criação no seu todo.

Oração pela nossa terra

Deus Omnipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das 
vossas criaturas, Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai 
em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, 
para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, 
ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra que valem tanto aos 
vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, 
para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações 
daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a 
descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos 
profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz 
infinita. Obrigado porque estais connosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na 
nossa luta pela justiça, o amor e a paz.  •

Pe. Joaquim Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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De 18 a 25 de agosto o CNE Agrupamento 322 de Urgezes realizou um sonho, sim, os sonhos são realizáveis, 
basta crer. A FNA Núcleo de Urgezes teve o privilégio de fazer parte deste sonho, que teve o seu início em 
2017. Sonharam ser possível celebrar a comemoração do 50.º aniversário do Agrupamento no emblemático 
KISC – Kandersteg International Scout Centre, situado na Suíça. Foram dois anos de muito trabalho, de muita 
dedicação e de muito empenho, mas valeu a pena.

Partiram com o coração apertado por todos os que ficaram, 
porém, levaram na bagagem muita expetativa e curiosidade 
e essas não foram defraudadas. Participaram numa atividade 
Internacional que lhes permitiu alargar horizontes, conhecer 
novas culturas, novos hábitos, Associações de Escuteiros de 
outros países com diferentes formas de uniformizar e com um 
verdadeiro colorido de lenços. Rapidamente perceberam que 
o que os une é muitíssimo mais do que os separa. Sentiram 
que o ideal Escutista é comum, que a vontade de servir e de 
tornar o mundo melhor é uma partilha indiscutível.

O programa foi totalmente cumprido, todas as secções, incluindo 
a FNA, realizaram atividades para si próprias, previamente 
selecionadas. Partilharam momentos em conjunto, realizaram 
atividades em equipas mistas de interação com a população e 
de conhecimento da localidade que os acolheu. Participaram em 
atividades conjuntas com Escuteiros de outras nacionalidades, 
com natural destaque para o Fogo de Conselho Internacional em 
que, quer o CNE quer a FNA, realizaram as suas apresentações 
e assistiram às apresentações de Escuteiros de diversos países.

A imensidão do céu azul em comunhão com a imponência das 
montanhas que rodeiam o centro escutista, lembram que a 
natureza que Deus criou, é colocada à disposição de todos 
para dela tirarem o maior proveito. Afinal, ser Escuteiro, 
criança, jovem ou adulto é ser feliz, é ter a capacidade de 
transformar o mundo a cada momento e ter a coragem de 
se deixar transformar a si próprio. A realização deste sonho 
teve essa particularidade, transformou todos os que se 
deixaram envolver. •

Até um dia KISC!
Saudações Fraternas.

Destaque
O Sonho Comanda a VIDA
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Destaque
A convite do Núcleo da Fraternidade Nuno Álvares de Mangualde, 
conjuntamente com elementos da Região da FNA da Guarda, participei 
no 20.º Aniversário daquela jovem instituição.
O extenso programa dividiu-se em duas grandes partes, uma de cariz 
mais Religioso e a outra mais virada para o convívio Fraterno e Social.
A parte do primeiro programa decorreu na Igreja Paroquial de Mangualde, 
um templo moderno, adaptado a novas valências, inaugurado em 1987, 
cujo patrono é São Julião.
Os diversos Núcleos vieram de diversas localidades. Ao subir a escadaria 
para assistir à Eucaristia Dominical, do lado esquerdo num painel de 
azulejaria portuguesa, encontramos a citação do salmo 25, tão adequado 
ao movimento escutista: “Senhor, mostra-nos os vossos caminhos e 
ensinai-nos as vossas veredas…”
O Celebrante e Assistente do Núcleo, Padre Manuel Rocha, pela sua 
postura e como recebeu as chefias Nacionais e as diversas delegações 
da Fraternidade, assim como pelas suas introdutórias palavras, revelou ser um homem que gosta e estima os Escuteiros.
Nas palavras proferidas, salientou que não se deve confundir quem sabe receber e quem não sabe acolher. Dissertou sobre os 
temas da hospitalidade, do acolhimento e da fraternidade. Num apelo ecologista, alertou para o respeito que todos devemos 

ter para com a preservação e defesa da natureza. Ela não perdoa a 
quem a maltrata e não é preciso grandes análises para verificarmos 
as alterações climatéricas que todos estamos a viver.
O Núcleo da FNA de Mangualde tem vinte e sete elementos no seu 
ativo e, com o apoio do Município, dispõe há sete anos de umas 
instalações adequadas na antiga escola primária, que mereceu a 
respetiva visita guiada. 
Ali convive com outras coletividades populares, etnográficas, 
musicais, a Universidade Sénior e o Rotary Clube de Portugal.
No hall de entrada há documentos da organização e funcionamento 
do IV ACNAC da FNA de Mangualde, na aldeia de Santo André, 
constituem uma memória viva e de louvor daqueles Fraternos. 
No exterior e do lado sul, há um grande painel em azulejos que 

engloba todo o concelho de Mangualde, com aldeias, locais, estradas, rios e ribeiros, caminhos de ferro, sepulturas abertas 
nas rochas, monumentos e no campo agrícola lá aponta os locais dos bons milhos, vinhos, com a marca do Dão, e pomares de 
maças Esmolfe.
Neste pequeno percurso conheço Fernando da Silva Martins, Escuteiro dos seis aos sessenta e oito anos, primeiro presidente da 
FNA de Mangualde, cargo que exerceu durante quatro anos.
Solicitado a pronunciar-se, afirma que “quando há espírito de colaboração tudo funciona, tudo é fácil. Quando determinados elementos 
entram nestas Associações para promoção pessoal, mas sem trabalhar em prol da mesma, muito se perde, nada se ganha.”
Nas instalações do Clube da Pesca e Caça de Mangualde, na Senhora do Castelo, decorreu um almoço volante.
Diversos oradores tomarem a palavra, o atual Presidente da FNA salientou o apoio institucional: Câmara, União de Juntas e Paróquia. 
Recordo a memória de todos aqueles que serviram esta 
instituição e já partiram para o eterno acampamento.
A Presidente da Assembleia Municipal, Escuteira, referiu 
os princípios e os valores que recebeu no movimento 
Escutista, são caminhos de solidariedade e cooperação. 
Nesta escola integral aprende-se a respeitar o outro, as 
diferenças, a natureza, a olhar pelas necessidades do 
próximo. Ser escuteira faz parte da nossa essência de vida 
e acompanha-nos sempre.
O Presidente da Direção Nacional da FNA entregou um 
diploma de louvor ao Núcleo de Mangualde e desejou que com 
o esforço de todos se crie a Região da Fraternidade de Viseu.
Com a troca de prendas e com a Canção do Adeus, cada um 
regressou à sua Região. •

António Alves Fernandes
Aldeia de Joanes – Associado do Núcleo do Fundão

FNA - 20.º Aniversário do Núcleo de Mangualde
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Destaque
Região do Porto realizou Taça Itinerante - 2019
No fim de semana de 25 e 26 de maio de 2019 a Região do Porto da Fraternidade 
Nuno Álvares realizou o seu acampamento Regional anual em Burgães, Concelho 
de Santo Tirso, onde a Taça Itinerante foi disputada. 
Estiveram presentes os Núcleos de Alfena, Bougado S Martinho, Burgães, Cidade 
do Porto, Campanhã, Ermesinde, Fânzeres, Nogueira do Cravo, Oliveira Douro, 
Rebordões, Romariz, Valbom, Vizela (Sto. Adrião), assim como o agrupamento 
400 de Burgães a Direção Regional de Braga, entre muitos outros Escuteiros e 
familiares que compuseram a moldura humana da “Família” com cerca de 200 
adultos em campo.

A manhã foi preenchida com as montagens 
de campo, tendo após o almoço ocorrido 
a Cerimónia Oficial de abertura, onde 
marcaram a sua presença e deixaram a 
sua mensagem a Chefe do Núcleo Norte do 
CNE e os responsáveis pelo departamento 
Regional de Proteção Civil. 

Durante a tarde foram realizados os tradicionais jogos 
para a competição oficial, durante uma caminhada pela 
Freguesia, onde todos puderam conhecer um pouco mais 
da beleza natural da Freguesia e experimentar algumas 
atividades “radicais”.
Na cerimónia de encerramento, após o almoço, foi 
entregue a taça ao Núcleo vencedor e próximo organizador 
no próximo ano 2020. 
O Núcleo de Burgães está de parabéns pela excelente 
organização, assim como todos os Núcleos participantes 
pelo espírito como viveram estes dias que permitiram 
deixar marcas de Solidariedade e Fraternidade. 
O núcleo de Romariz foi um vencedor justo e reconhecido 
que certamente nos receberá com imensa alegria em 2020. •
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ACAREG
Apesar da pouca idade, a Região da Guarda da FNA tem levado 
a efeito diversas atividades destacando-se as ações “Plantar de 
Verde a Gardunha”, Acarádio (Rádio Escutismo) e Plantação Real 
na Serra da Gardunha.
No topo do bolo, e como estamos em tempos de cerejas, organizou 
no primeiro fim de semana de junho, o Primeiro Acampamento 
Regional da Guarda, no campo Gardunha do CNE, na Cidade do 
Fundão, sob o tema: REUNIR, PARTILHAR E SERVIR, com a presença 
da Chefia Nacional, da Chefe Regional do CNE, da Vereadora da 
Cultura, dos Chefes dos Agrupamentos 120 do Fundão e 1335 de 
Aldeia de Joanes, entre outros convidados. 
Todos os Núcleos participaram neste acampamento, a que juntou um 
grupo de Escuteiros de S. Tomé e Príncipe, estudantes do Instituto 
Politécnico da Guarda. Caso inédito, a participação Regional dos 
fraternos ultrapassou os setenta por cento de presenças.
O Livro de Campo apresentou um vasto programa, que entre 
outros eventos, se iniciou com uma velada de armas, montagem de campo, caminhada com Voluntários do Hospital Cova da 
Beira, jogos temáticos, Eucaristia, fogo de conselho, visita e oração ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, no Fundão, uma 
caminhada até à Pedra d´Era, passeio turístico por territórios de cerejas, onde um guia explicou as diversas castas daqueles 
frutos, as suas origens, produções e o valor paisagístico, económico, natural e cultural daquela cultura.
Neste contexto, a Eucaristia foi celebrada num altar onde não faltou a arte e a arquitetura que carateriza as construções escutistas, 
pelo Assistente Regional Cónego Manuel Pereira de Matos, que fez referências à Festa da Ascensão do Senhor, além de salientar 
o Dom de Deus de ali estarmos reunidos, ainda deu a investidura de mais três elementos fraternos, já com alguma experiência 
escutista. O Núcleo do Fundão conta com dois novos elementos, António Eduardo Antunes Martins e Maria Manuela Gonçalves 
Acensão Silva e do Núcleo Tortosendo o Missionário do Verbo Divino Indonésio Nicodemos Moruc.
No final da Cerimónia o Presidente Regional chamou para junto do altar toda a chefia escutista a fim de juntar os novos elementos 
que acabaram de fazer a sua promessa na FNA, lembrando que são todos Escuteiros e que não existem preconceitos. “Somos 
uma Região que trabalha em grupo e não isolados”. 
Fomos ao encontro de alguns fraternos e começamos pelo jovem Alberto Matos do Núcleo da Covilhã, um decano escutista, que já 
ultrapassou os noventa anos, que afirmou: “já perdi o conto dos anos que sou Escuteiro. Este acampamento está bem organizado 
e é para continuar. Entretanto espero ainda mais participação, com maior número de aderentes e mais Núcleos a nível Regional. 
Vivo uma situação familiar muito delicada com a saúde da minha esposa, mas disse SIM ao ACAREG...”
Paulo Serra, do Núcleo do Teixoso: “sendo o Primeiro ACAREG, foi espetacular e espero voltar aqui novamente. Uma ótima 
organização. Tivemos um fogo de conselho que há muito que não assistia e me deixou saudades. Este ACAREG foi uma oportunidade 
para nos irmos organizando para os próximos Regionais e o próximo Nacional.”
João Paulo Pinto, do Núcleo da Guarda: “como primeiro acampamento excedeu as expetativas e com estas experiências é 
para repetir anualmente. Estaremos todos. É de louvar a equipa que liderou, dinamizou e concretizou estas atividades, não se 
esquecendo do mais pequeno pormenor.”
Carlos Alberto Galvão Serra Dias, do Núcleo do Tortosendo: “decorreu maravilhosamente este primeiro acampamento da nossa 
jovem Região, que ultrapassou as expetativas, apesar do imenso calor que se fez sentir. Que seja o despertar para mais e melhor.”
Um representante dos Escuteiros estudantes de S. Tomé e Príncipe salientou que estamos a fazer um caminho, com espírito de 
colaboração, de valorização com a nossa energia que nos dá força para continuarmos no nosso país de origem.
A Chefia Nacional realçou o trabalho de grupo, de equipa da Região da Guarda e é um exemplo a apontar. Apelou para que no 
próximo dia 9 de novembro a Região da Guarda esteja em força em Cernache do Bonjardim para a Homenagem Nacional a São 
Nuno de Santa Maria, nosso Patrono.
Ana Rita Gonçalves Martins, a Presidente do Núcleo do Fundão, a grande obreira deste ACAREG, com uma grande equipa unida nos 

mesmos objetivos, além dos agradecimentos 
expressos a diversas entidades civis e 
municipais, lembrou o grande contributo dado 
pelos Amigos da FNA do Fundão e da Chefia 
do Agrupamento 120 do CNE do Fundão, 
que muito contribuíram para o êxito deste 
primeiro ACAREG da FNA, realizado no Campo 
Gardunha no Fundão.
A Canção do Adeus em braços entrelaçados 
foi bem sentida e vivida em rostos de 
felicidade e fraternidade. •

António Alves Fernandes - Aldeia de Joanes – 
Associado do Núcleo do Fundão

I ACAREG da FNA da Região da Guarda
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ACAREG
Entre os dias 08 e 10 de junho decorreu em Vizela, no parque da Barrosa, o IV ACAREG FNA Região de 
Braga, subordinado ao tema “A FONTE DA VIDA” e contou com cerca de 300 participantes, vindos dos 
diversos Concelhos da nossa Diocese bem como a presença de dois Núcleos de fora da nossa Região, o 
Núcleo de Chaves, da Região de Vila Real e do Núcleo de Santo Adrião de Vizela da Região do Porto.
Este acampamento da total responsabilidade da Direção Regional de Braga, teve a coordenação geral do 
Abílio Pascal do Núcleo Nossa Srª. D’Ajuda e contou com a magnifica organização dos Núcleos de Nossa 
Srª. D’Ajuda – Moreira de Cónegos, Vizela – São Miguel, Pe. Rosas – Infias e Santo Adrião de Vizela.

Foi proporcionado aos participantes um vasto 
leque de atividades que tiveram como objetivo a divulgação do Concelho 
de Vizela, a sua história, as suas raízes e as valências que este jovem 
Concelho tem para oferecer a quem o visita. A passagem pelas praças 
centrais, as experiências termais, a divulgação da qualidade e dos 
efeitos terapêuticos das águas termais, a visita ao São Bento das Peras 
e a instituições e organismos locais marcaram certamente todos os 
Escuteiros.
A Cerimónia oficial de abertura, os jogos da amizade realizados 
na bonita zona ribeirinha, junto ao 
Rio Vizela, a noite temática, em que 
desafiamos todos os Escuteiros a 
recriarem uma noite branca de Vizela 
dos tempos idos com trajes dos anos 20 
e 30, o fogo de conselho e a Cerimónia 

oficial de encerramento, deixaram marcas de alegria e emoção em 
todos os participantes.
Um dos momentos altos e significativos, do ponto de vista da afirmação 
da nossa mística, simbologia e animação da fé, foi o desfile, encabeçado 
por uma fanfarra exclusivamente composta por Escuteiros da FNA e 
ensaiada propositadamente para o efeito, a Eucaristia na Igreja Paroquial 
de Vizela S. Miguel, presidida pelo nosso Assistente Regional Rev. Pe. 
Eduardo Duque e concelebrada pelo Rev. Arcipreste de Guimarães 
e Vizela, Pe. Constantino Sá e pelo Rev. Pe. Miguel Ângelo, nosso ex-
Assistente e animada pelo Grupo coral dos Escuteiros da FNA e do CNE da Matriz – Póvoa de Varzim. 
A referida Eucaristia ficou marcada pela Renovação de promessa e ingresso na FNA do Exmo. Sr. 
Presidente Camara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado, que fez o seu trajeto Escutista no CNE 
Agrupamento 279 Vizela S. Miguel e que agora assume este compromisso com o movimento Escutista 
através da FNA.
Muito haveria ainda a relatar sobre este ACAREG, porém, há coisas que não conseguem ser explicadas, 

têm de ser vividas e sentidas. Quisemos desafiar os nossos Escuteiros adultos a fazerem um caminho que os leve à mudança, 
passando para lá da “FONTE DA VIDA”, seguindo a água até à nascente, até à origem de todas as coisas, onde encontraremos 
Deus, o Criador, tendo esperança que este percurso os faça serem melhores, que lhes permita encontrarem o rumo com sentido e 
construírem uma vida de aperfeiçoamento continuo no plano pessoal, Familiar, Católico, Escutista e Cívico. Sinceramente, sentimos 
que a mensagem foi entendida perfeitamente, esperemos que dê resultados.
Muitos foram os convidados que estiveram entre nós nos diversos momentos marcantes deste acampamento, da FNA, do CNE, 
da Igreja, civis e autárquicos, aos quais manifestamos o nosso carinho e profundo agradecimento. Muitas foram as empresas, 
organismos a associações que connosco colaboraram tornando 
possível este evento, a todos agradecemos com profundo sentido de 
gratidão, no entanto, queremos deixar uma palavra de reconhecimento 
público ao constante e incansável apoio que obtivemos por parte da 
Camara Municipal de Vizela, sem o qual não seria possível a realização 
deste acampamento nestes moldes. A todos os Escuteiros adultos 
e familiares participantes, agradecemos a alegria, o envolvimento 
e o espírito escutista. À equipa organizadora, queremos agradecer, 
porém, não encontramos adjetivos suficientemente justos para 
classificar o empenho, a dedicação e a entrega na preparação e 
realização deste ACAREG, por isso apenas e simplesmente OBRIGADO 
à Região de Braga. •

Até ao V ACAREG, Braga 2022. “Texto de notícia da Região de Braga”

IV ACAREG FNA 2019 - Região de Braga em VIZELA
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Sobre o tema: A Família, a Igreja, a Natureza e a Comunidade, a 
Direção Regional de Setúbal da Fraternidade Nuno Álvares, 
organizou nos dias 1, 2, 3 e 4 agosto, o seu Acampamento 
Regional que reuniu cerca de 30 associados e familiares, 
no Centro de Atividades da Quinta do Álamo, no Seixal.
O Presidente da Direção Regional, Sousa Dias, afirmou 
que este acampamento seja uma ocasião de relevo na 
convivência e companheirismo entre todos os participantes.
Também o Assistente Regional, Padre António Estêvão, 
afirmou que foram dias para ser vividos como membros 
das nossas famílias e em especial desta família da FNA. 
Estivemos como membros da Igreja e envolvidos pela 
Natureza para, na Graça de Deus e pela virtude, caminharmos 
na vida construindo Comunidade na Comunhão.
Para que tudo isto fosse possível, a equipa organizadora 
preparou um conjunto de atividades, onde se destacam: um 
concurso fotográfico, sobre o tema do acampamento, Jogos 
tradicionais e um passeio na Baía do Seixal, num barco 
tradicional e que incluía uma visita ao Moinho de Maré de Corroios.
Procurou-se também que através da temática do acampamento, houve-se uma sensibilização e consciencialização para a 
sustentabilidade ambiental, e para a defesa e proteção dos recursos naturais.
Durante todo o acampamento esteve a operar uma estação de radio escutismo, com a presença do Chefe de Departamento 
Nacional e de dois rádios amadores nossos associados.
Um ponto alto, foi a presença do nosso Bispo de Setúbal, D. José Ornelas, que presidiu à Eucarística, o que para nós Escuteiros 
Adultos de Setúbal, foi motivo de uma enorme alegria de ter o nosso Pastor entre nós.
No último dia, destaca-se também a receção às entidades convidadas, tendo 
contado com a presença do Presidente da Direção Nacional e do Chefe do 
Departamento Nacional de Comunicação e Imagem; do Presidente da Direção 
Regional de Lisboa e da Secretária Administrativa; do Presidente da Mesa dos 
Conselhos Nacionais; do Presidente do Núcleo da Marinha Grande, todos da 
Fraternidade de Nuno Álvares; do Vice-presidente da Câmara da Moita; do 
Presidente da União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.
Durante esta Cerimónia de Encerramento do Acampamento e durante o 
almoço, tivemos um grupo de 3 jovens músicos, um dos quais o autor da letra 
e música do hino do acampamento, que com a sua música e alegria tornaram 
um fecho de atividade ainda mais alegre.
Após este ato de Encerramento do Acampamento, seguiu-se um almoço entre 
todos, incluindo as entidades convidadas. •

Manuel Tomás Silva, Secretário da Direção Regional de Setúbal da Fraternidade Nuno Álvares

ACAREG
ACAREG da FNA da Região de Setúbal
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RAIDESCOBRINDO 2019 - Região do Porto
Nos passados dias 14 e 15 de setembro, a região do Porto da Fraternidade Nuno Álvares 
organizou a quarta edição do Raidescobrindo, uma atividade de encontro com a Natureza, 
uma das bases fundamentais de qualquer Escuteiro, tendo este ano como tema “Aprendendo 
com a História em Família”. A base esteve localizada no Seminário de Oleiros (São José), na 
Freguesia de Lagares (Felgueiras).
Estiveram presentes os núcleos de Burgães, Cidade do Porto, Ermesinde, Fânzeres, Nogueira 
Cravo, Oliveira Douro, Rebordões, Santo Isidoro de Romariz, Santo Adrião de Vizela e São 
Martinho de Bougado.
Esta atividade tinha desde o 
primeiro momento características 
diferentes, pois desafiava todos os 
participantes a uma caminhada 
exigente fisicamente, pelos seus 17 
km, e intelectualmente, porque tinha 
um objetivo claro de redescoberta de 
cada um através da aprendizagem 

histórica somada ao conjunto, da natureza, de Deus, numa caminhada de 
partilha para com Deus e a Natureza, a Associação e cada um.
A atividade iniciou com um percurso de ligação desde a base ao 
Mosteiro de Pombeiro, local da primeira paragem para um almoço 
picnic nos jardins envolventes. Após o almoço, com o apoio da rota do 
românico, na pessoa do Dr. Joaquim Costa, foi realizada uma visita 
guiada ao Mosteiro de Pombeiro, joia Nacional da arquitetura românica. 
A atividade prosseguiu com uma caminhada pelo PR1 – Caminhos 
Medievais, destacando-se passagens pela Ponte do Arco com um Marco 
do Couto de Pombeiro, onde o Miguel Augusto Sousa da Associação 
Sentir o Património, brindou os participantes com uma descrição 
histórica daquele local e dos locais que iriamos conhecer no decorrer 
do percurso: Aldeia do Burgo, Calçada Romana, Cruzeiro de Pombeiro, 
Seminário de Santa Teresinha, Paço de Pombeiro e Casa das Portas.
O serão foi preenchido com um documentário sobre a vida de Baden 
Powell, seguido de uma meditação coletiva e partilha dos sentimentos 
para os momentos vividos e das observações do sobre os costumes, 
valores e tradições culturais.
A manhã de Domingo chegou com os primeiros raios de Sol e com 
uma caminhada até à Capela do Senhor dos Perdidos, em Penacova.
O Domingo ficou marcado, para todos os Associados, pela Eucaristia, 
dado que foi a primeira Presidida pelo nosso Assistente, Diocesano 
Cónego FERNANDO MILHEIRO, que 
muito nos orgulha e sensibilizou para 
a redescoberta da família, nas suas 
diversas formas construtivas. 
No encerramento, o balanço foi 
extremamente positivo e a vontade 
de repetir fortemente bradada, pelo 
espírito de partilha e união conquistado 
e pelos momentos jamais esquecidos. 

Redescobrimos valores de Escutismo e 
Solidariedade, partilhamos a vitória de 
um novo Nós! •

André Maciel 
Presidente Regional

Destaque
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Radioescutismo
Radioescutismo em ação ...
Este verão realizou-se o III ACAREG de Setúbal da Fraternidade de Nuno Álvares, o 
acampamento teve uma estação de Radioescutismo a operar (CT5FRS). 
Foi lançado um Diploma de participação para todas as estações que contactaram durante os 
dias 1 a 4 de agosto de 2019, esta estação de Radioescutismo.
Durante o acampamento e com a visita do Sr. Bispo de Setúbal a este III ACAREG, o próprio enviou 
uma mensagem via rádio para todas as estações que estiveram em contacto com a CR5FRS.
Também durante este verão mais precisamente no fim de semana de 17 e 18 de agosto, desde 
o Minho ao Algarve foram várias as estações da FNA que estiveram mais uma vez a participar 
na atividade Internacional dos Faróis.

Na Fraternidade de Nuno Álvares estamos 
a preparar mais uma das maiores 
atividades mundiais do Escutismo, o 
62.º JOTA (Jamboree no ar) e 23.º JOTI 
(Jamboree na Internet). Este ano a 
atividade decorre entre os dias 18, 19 
e 20 de outubro. É uma das atividades 
que tem como intuito principal, reunir o 
maior número de Escuteiros de todas as 
Associações, onde é possível partilhar 
conhecimentos e estabelecer contacto 
com outros Escuteiros, através da Rádio e 

da Internet. No entanto, o JOTA JOTI ainda não é uma atividade que motive de 
uma forma geral a participação dos Associados da FNA.
Este ano vão estar a operar no JOTA JOTI as seguintes estações da Fraternidade 
de Nuno Álvares, a estação Regional de Braga (CT5FRB) em Milhazes, a 
estação Nacional (CR6FNA) em Coimbra, a estação do Núcleo da Lourinhã 
(CR5FNL), a estação do Núcleo do Estoril (CR5FNE), a estação do Núcleo dos 
Prazeres (CR5FPZ) e a estação do Núcleo de Marinha Grande (CR5FMG) que 
vai estar a operar em Sousel, no Alentejo. 
A informação das estações da FNA vai sendo atualizada no Blog do Departamento 
Nacional de Radioescutismo no seguinte link (Mapa de estações).
Este ano as estações da Fraternidade de Nuno Álvares são em menor número 
que nos últimos anos, no entanto, estamos com bastante empenho e vigor.
Nos últimos meses alguns dos Radioamadores da FNA tem realizado encontros 
utilizando alguns dos novos modos de comunicações via rádio, em especial 
o Digital Mobile Rádio. Semanalmente à quinta-feira tem sido um encontro 
não só de Radioamadores da FNA, mas também de Escuteiros das outras 
Associações. Este recente modo de comunicação vai ser uma ferramenta a 
utilizar para este Jamboree no ar.  •
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EN’FORMA 2019
Neste encontro do Quadro Nacional de Formadores foram debatidos 
vários assuntos importantes para a Associação e para a Formação, 
nomeadamente o próximo Curso de Formadores, a desqualificação 
de Formadores e Diretores de Formação que não demonstram 
disponibilidade para assumir as funções para as quais se qualificaram, 
o Curso de Animadores Regionais e a alteração de alguns módulos dos 
cursos aprovados.

Este encontro iniciou-se com as boas vindas a todos pelo Secretário Nacional da Formação Luis Abreu, pelo Presidente do Núcleo 
da Cidade de Coimbra, António Augusto e pelo Presidente Nacional Domingos Leal do Paço que esteve presente.
Após breve explicação do programa, iniciou-se o EN’FORMA com um resumo do trabalho realizado desde o último encontro.
Foi divulgado o lema do próximo Curso de Formadores que se realizará nos dias 21 e 22 de setembro 2019 - “A Formação é 
Caminho”. O local onde vai ser realizado esta ação de Formação é no Seminário Maior de Coimbra.
Foi explicado a todos a razão do adiamento, até este EN’FORMA, da desqualificação de alguns Formadores e Diretores de 
Formação, conforme consta nos Regulamentos.
A nossa postura foi e será sempre de união e nunca de afastamento, a “Seara” é grande e todos somos necessários, assim 
durante este espaço temporal demos hipótese a quem por motivos que só a eles dizem respeito, não exerciam as suas funções 
para as quais se qualificaram. Uns responderam e pediram a sua desqualificação, alguns simplesmente não responderam e 
outros juntaram-se a nós.
Depois deste tempo e análise por todos os presentes nesta reunião, será então comunicado a cada um, a sua desqualificação da 
função e com a avaliação em reunião de Direção Nacional que tomará conhecimento e fará sair em Ordem de Serviço Nacional.
Ficou definido que após a realização do Curso de 
Formadores será dada prioridade ao Curso de 
Animadores Regionais.
Foram realizadas em conjunto algumas alterações 
ao Curso Base nos Módulos “Vida de Núcleo” e 
“Mística e Simbologia da FNA” que serão colocadas 
no Module nas próximas semanas.
Continuamos a ir ao encontro dos Núcleos mais 
recentes ou mais isolados para a realização de 
ações de Formação, como exemplo o Núcleo 
Cidade de Coimbra recentemente fundado e 
com Compromissos realizados na semana 
passada foi o anfitrião e foi incansável.
Um agradecimento especial ao senhor Reitor 
do Seminário Maior de Coimbra, Cónego Nuno 
Miguel dos Santos que colocou à disposição 
da FNA todas as condições necessárias para a 
realização deste encontro “EN’FORMA”.
Ao Núcleo Cidade de Coimbra e ao seu Assistente 
o Pe. Joel Antunes, desejamos votos de boa caça 
e uma forte Canhota. •

Curso Base - Região de Lisboa - Moscavide
Realizou-se no passado dia 18 de maio em Moscavide uma edição do Curso Base 
com a participação de Associados e de Candidatos a Associados provenientes de 
vários pontos da Região de Lisboa.
Foi uma jornada muito interessante dada a diversidade da proveniência dos 
Associados e dos elementos candidatos a Associados que potenciou a partilha de 
experiencias e conhecimentos.  •

Continuação de boa caça.

Formação
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Formação
Curso Monográfico - Região de Setúbal
No passado dia 23 de fevereiro através do seu Departamento de Formação a Região de Setúbal realizou 
uma ação de Formação sobre Órgãos deliberativos, Protocolo e Cerimónias com a participação de 
vários Núcleos e responsáveis de vários órgãos Regionais.
Foi uma ação muito participada dada a importância dos temas tratados. 

Curso Base - Área Centro - Coimbra
Realizou-se no passado dia 1 de junho no Seminário Maior de Coimbra uma edição 
do Curso Base da responsabilidade da Equipe de Formação da Área Centro, 
envolveu 3 Formadores e 7 Formandos dos Núcleos de Coimbra e Marinha Grande.
Agradecemos à FNA Núcleo da Cidade de Coimbra o acolhimento e o empenho na 
preparação do espaço que nos recebeu.

Curso Base - Região de Braga - Louro
No seguimento do caminho que pretendemos fazer, no crescimento em 
quantidade aliado à qualidade, levamos a efeito no dia 13 de julho a 18.ª edição 
do CB – Curso Base. 
Com a organização da Direção Regional de Braga e a responsabilidade logística 
do Departamento. Regional para os Recursos na Formação, esta ação, que 
decorreu no Salão Paroquial de Louro, envolveu 4 formadores e 10 formandos 
dos Núcleos de Louro, Urgezes e Cidade de Braga.
Com a intenção de promover a iteração com formadores de outras Regiões, 
tivemos neste curso a presença do Francisco Pinheiro, da Região do Porto que 
trabalhou diretamente no curso e a presença do António Fontinha, também da Região do Porto como observador.  
Agradecemos à FNA Núcleo do Louro, o acolhimento e o empenho na preparação do espaço que nos recebeu.

Curso Base - Região de Braga - Oleiros
No seguimento do caminho que pretendemos fazer, no crescimento em quantidade aliado à qualidade, levamos a efeito no dia 30 de 
março a 16.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 no 
Salão Paroquial de Oleiros – Vila Verde, envolveu 3 formadores e 12 formandos dos 
Núcleos de Crespos, São Dâmaso, Vale S. Cosme, São Tomé de Estorãos e Oleiros 
São Sebastião.
Agradecemos à FNA Núcleo de Oleiros São Sebastião, o acolhimento e o empenho 
na preparação do espaço que nos recebeu, à Paróquia de Oleiros pela cedência das 
instalações, bem como à Chefia do CNE Agrupamento de Oleiros, pela presença e 
pelas palavras simpáticas que nos dirigiu. 

Curso Base - Região de Braga - Carreira
No seguimento do caminho que pretendemos fazer, no crescimento em 
quantidade aliado à qualidade, levamos a efeito no dia 01 de junho a 17.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 CNE de Carreira, envolveu 3 Formadores e 12 Formandos dos Núcleos 
de Carreira e Valbom, este último, da Região do Porto.
Agradecemos à FNA Núcleo de Carreira, o acolhimento e o empenho na 
preparação do espaço que nos recebeu, e ao CNE Agrupamento de Carreira, pela 
cedência das instalações.  •
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Ação Solidária
FNA - Núcleo de CHAVES
em Ação Solidária na Campanha SOS MOÇAMBIQUE
Após a tragédia registada na Beira, em Moçambique, aquando 
da passagem do ciclone IDAI e que tantos estragos e misérias 
causaram, o Núcleo de Chaves não ficou indiferente aos 
diversos pedidos de apoio e ajuda às vítimas desse trágico 
acontecimento.
Em sintonia com os Núcleos de Guimarães da FNA e em 
cooperação com a Associação Portuguesa de Moçambique, o 
Núcleo de Chaves arregaçou mangas, organizou-se e lançou a 
Campanha SOS Moçambique em Chaves, durante os passados 
dias 27 a 31 de março.
Incidindo na recolha de medicamentos de venda livre, bens de 
higiene, métodos de purificação de água e bens alimentares 
de primeira necessidade, a campanha mobilizou a comunidade 
escolar da cidade flaviense (Agrupamento de Escola Dr. Júlio 
Martins, Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães e 
Academia de Artes de Chaves) e a comunidade da Paróquia de Santa Maria Maior de Chaves, tendo o apoio e acolhimento de outras 
entidades que, voluntariamente, se associaram a esta causa (Moneris-Chaves, Grupo AEP 259 – Chaves, Clínica Bem-Estar e Saúde, 
Ginásio Megacultos e Frutas Bela) permitindo que a solidariedade fosse o tema dominante na Cidade de Chaves durante aqueles dias.

Numa causa comum, aliando sinergias, o ponto alto desta Campanha 
Solidária verificou-se na ação conjunta efetuada com o Grupo Desportivo 
de Chaves e, durante o dia de ‘jogo grande’ de futebol (jogo Chaves-
Sporting para a 1.ª liga), foi montado um ponto de recolha às portas do 
Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, recolha esta alargada 
também a roupa, calçado, mantas e lençóis.
O resultado destas fantásticas parcerias materializou-se na doação de 3 
toneladas de roupa recolhidas (com transporte e logística assegurados 
pelo Grupo Desportivo de Chaves e Liga Portuguesa de Futebol) e cerca 
de 10.000,00 euros de bens doados (medicamentos, alimentação e 
produtos de higiene) que foram entregues à Associação Portuguesa de 
Moçambique pelo Núcleo de Chaves.
Torna-se imperativo destacarmos os diversos pontos de reportagem 
verificados na Rádio Renascença, na Antena 1, nos jornais generalistas 
Jornal de Notícias, Diários de Notícias e Voz de Chaves, nos jornais 
desportivos o Minuto, a Bola e zero zero e na página oficial do Grupo 

Desportivo de Chaves e com emissões televisivas na SIC-Notícias, Sport TV e Sinal TV que possibilitaram não só o enorme sucesso 
da ação solidária mas também a demonstração, a nível Nacional, do que é a nossa Associação e como trabalhamos.
Invade-nos um sentimento de serviço cumprido não só pelos resultados obtidos que espelharam a grande solidariedade da 
comunidade flaviense, mas também pela imagem passada da FNA, reconhecida pelo trabalho desenvolvido pois o Núcleo de 
Chaves já foi contactado por um Centro de Acolhimento de Crianças, na Beira, para colaborarmos diretamente e continuarmos a 
fazer a diferença, abraçando o mundo!
Sem esperar qualquer recompensa, trabalhámos para fazer a diferença e, nem o facto de estarmos numa região com menos 
representação foi impeditivo deste espírito de serviço.
Estaremos Sempre Alerta para Servir. •

Paula Campos  - Presidente do Núcleo de Chaves
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ATOS OFICIAIS
ORDEM DE SERVIÇO NACIONAL N.º 39

15 DE SETEMBRO DE 2019

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 10/06/2019 o Núcleo de 
Louro

REGIÃO LISBOA
É criado com efeito a 14/06/2019 o Núcleo 
Nossa Senhora Navegantes – Parque Nações

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 Núcleo

- Nada 

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

- Nada

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 Louro
Foram eleitos e tomaram posse em 7/06/2019 
para o triénio de 2019/2022
Presidente: José Domingos Ribeiro Marques 
Rego 
Vice-presidente: Fernando Manuel Gomes 
Azevedo
Secretário: António Alberto Pereira da Costa

Núcleo de Santo Amaro
Cessaram funções com efeitos a 27/06/2019
Presidente: Vítor António Fonseca Martins
Vice-presidente: Henrique Arménio Carvalho 
Ribeiro
Secretário: Manuel Abreu Pereira Cunha
Secretário: Hugo Fernando Carvalho Ribeiro
Secretário: Pedro Araújo Mendes Carneiro
Assistente: Pe. Henrique Santos Ribeiro

Foram eleitos e tomaram posse em 27/06/2019 
para o triénio de 2019/2022
Presidente: Henrique Arménio Carvalho Ribeiro
Vice-presidente: José Manuel Meireles Marinho
Secretário: Manuel Abreu Pereira Cunha
Secretário: Vítor Sebastião Ribeiro Abreu
Secretário: Hugo Fernando Carvalho Ribeiro
Assistente: Pe. Henrique Santos Ribeiro
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

REGIÃO LISBOA
Núcleo Moscavide
Foram eleitos e tomaram posse em 18/05/2019 
para o triénio de 2019/2022
Presidente: Jaime Manuel Santo Guilherme
Vice-presidente: Rita Freire de Novais Azevedo
Secretária: Maria Margarida Freire de Novais 
Fonseca
Assistente: Pe. José Fernando da Silva Ferreira
(nomeado no cargo pela competente autoridade 
eclesial)

Núcleo Nossa Senhora dos Navegantes – Parque 
Nações
Foram eleitos e tomaram posse em 14/06/2019 
para o triénio de 2019/2022
Presidente: Tiago Manuel Cotrim Martins
Vice-presidente: Sofia Isabel T. S. Maia Pereira
Secretário: Paulo Jorge D. Pereira
Secretario: Luís Mário Marques Carmo
Secretaria: Ana Teresa S. M. Agostinho
Assistente: Pe. Paulo César Franco
(nomeado pela competente autoridade eclesial)

REGIÃO PORTO
Núcleo de Campanhã
Cessou funções com efeitos 11/05/2019
Presidente: Arménio João Batista Caturna
Vice-presidente: Maria Alexandra Sousa Costa 
Fernandes
Secretário: Rui Eugénio Passos Sousa
Secretária: Ana Lúcia Pinto Sousa
Secretário: Eduardo Jorge Fernandes Mota
Assistente: Pe. Fernando Leite Milheiro

Foram eleitos e tomaram posse em 11/05/2019 
para o triénio de 2019/2022
Presidente: Arménio João Batista Caturna
Vice-presidente: Maria Alexandra Sousa Costa 
Fernandes
Secretário: Rui Eugénio Passos Sousa
Secretária: Ana Lúcia Pinto Sousa
Secretário: Eduardo Jorge Fernandes Mota
Assistente: Pe. Fernando Leite Milheiro
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo de Valbom
Cessaram funções com efeitos a 10/06/2019
Presidente: José Luís Rocha Gomes
Vice-presidente: Dinis Ferreira Conceição
Secretária: Joana Jacinta Cunha Ramos
Secretário: Paulo Alexandre Costa Sousa 
Santos
Secretário: Manuel António Oliveira Resende 
Santos
Assistente: Pe. Paiva 

Foram eleitos e tomaram posse em 
10/06/2019 para o triénio de 2019/2022
Presidente: José Fernando Ribeiro Alves
Vice-presidente: Manuel António Oliveira 
Resende Santos
Secretária: Joana Jacinta Cunha Ramos
Secretária: Ana Paula Almeida Ribeiro Conceição

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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Secretária: Rosa Maria Pereira Gomes
Assistente: Pe. Marcos Faria
(nomeado no cargo pela competente autoridade 
eclesial)

REGIÃO VISEU
Núcleo de S. José - Viseu
Cessaram funções com efeitos a 28/12/2018
Presidente: Alberto Manuel Loureiro Rodrigues
Vice-presidente: João Fernando Santos Correia
Secretário: Carlos António Pina Sarmento
Secretário: Manuel Silvino Antão
Secretário: Luís Manuel Gonçalves Monteiro

Foram eleitos e tomaram posse em 28/12/2018 
para o triénio de 2018/ 2022
Presidente: Alberto Manuel Loureiro Rodrigues
Vice-presidente: Carlos António Pina Sarmento
Secretário: Fernando António Sá Correia
Secretário: Luís Manuel Rosário Almeida
Secretário: José Fernando Almeida Sousa
Assistente: Pe. José Fátima Oliveira Morujão
(nomeado no cargo pela competente autoridade 
eclesial)

4.3.1 – Entrada de Associados de 1 maio a ….  
de 2019

REGIÃO AVEIRO
Núcleo Anadia
Joana Freitas Moura
Anabela Santos Pinto Figueiredo
Maria Conceição Martins Santos Moura Povoa
Maria Palmira Almeida Cruz João
Albano Neves João
João Luis Sousa Ferreira
João Manuel Henriques Cancela
Marta Alexandra Pereira Mendes

REGIÃO BRAGA
Núcleo Carreira
Carlos Alberto Santos Roriz
Lúcia Jesus Lopes Rocha
Paulo Jorge Martins Santos
Andreia Carina Oliveira Pedrosa
Maria Manuel Carvalho Costa
Sílvia Maria Lopes Rocha
Sandra Manuela Martins Ribeiro

Núcleo Corvite
Ana Maria Martins Pereira Ribeiro

Núcleo Cidade Braga
Leonardo Pereira Rodrigues

Núcleo Louro
José Domingos Ribeiro Marques Rego
Fernando Manuel Gomes Azevedo
António Alberto Pereira da Costa
António Cupertino Cunha

José Moreira Oliveira
Laurentino Andrade Rodrigues
Maria Carmo Simões Fonseca Rodrigues

Núcleo Santo Amaro
César Eduardo Oliveira Pinto

Núcleo S. Miguel – Vizela
Vítor Hugo Machado Costa Salgado Abreu

REGIÃO COIMBRA
Núcleo Cidade Coimbra
Alcindo Rafael Martins Jesus Borges

REGIÃO LISBOA
Núcleo Benfica
Maria Lurdes Silva Franco Godinho
Pedro Miguel Silva Godinho

Núcleo Nossa Senhora dos Navegantes - Parque 
Nações
Laura Maria Mendes Dinis Porto
Luís Manuel Ricardo Crispim
Ana Teresa Sousa Martins Agostinho
Luís Mário Marques Carmo
Paulo Jorge Damião Pereira
Rosa Alexandra Teixeira Silva Maia
Sofia Isabel Teixeira Silva Maia Pereira
Tiago Manuel Cotrim Martins

REGIÃO PORTO
Núcleo Burgães
Simão Pedro Oliveira Coelho

Núcleo Oliveira Douro
Fernando Manuel Pinto Silva

Núcleo S. Adrião Vizela
Luis Filipe Rocha Coelho Ferreira (Pe.)

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo S. João Batista Vale Milhaços
José Carlos Xavier Francisco

4.4 – Participação de Associados em Cursos de 
Formação

ANO 2019
CURSO BASE

CURSO APERFEIÇOAMENTO

CURSO DE GESTÃO

5–  TRANSFERÊNCIAS, DEMISSÕES / EXONERAÇÕES 
DE ASSOCIADOS
Nos termos do Artigo 11.º dos Estatutos e 
do Artigo 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 
2019 (registado nos Censos)

REGIÃO PORTO
Núcleo Fânzeres
Sérgio Filipe Oliveira Sousa

Núcleo Oliveira Douro
António Manuel Silva Gonçalves
Natália C. Teixeira Monteiro
Carlos Pires Miranda

Núcleo S. Martinho Bougado
Joana Leitão Duarte
Joaquim Couto Monteiro

5.3 - Exonerações

- Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES 
E PRÉMIOS

DIPLOMA DE MÉRITO

É atribuído o Diploma de Mérito às seguintes 
Entidades/Personalidades

Por proposta da Direção Nacional
Pelo seu empenho e dedicação, apoio 
incondicional e inestimável disponibilidade 
na preparação e realização do IX ACANAC 
da FNA, realizado em TRESMINAS, pelo que 
se tornou merecedor desta pública distinção 
os Senhores ORLANDO ÁLVARO MEIRELES e 
FRANCISCO ANTÓNIO DE CARVALHO ESTEVES

Por proposta da Direção Regional de Braga
Pela dedicação, envolvimento e cedência 
de meios, na Preparação Organização e 
Realização do IV ACAREG – Acampamento 
Regional da FNA- Região Braga, que 
decorreu nos dias 08, 09 e 10 de Junho 2019 
no Parque da Barrosa, Conselho de Vizela, 
em que o seu apoio contribuiu de forma 
decisiva para o sucesso desta atividade, 
tornou-se assim um exemplo de cidadania e 
merecedora deste público reconhecimento a, 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA
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Por proposta da Direção Regional de Setúbal
Por todo o apoio dado ao longo dos anos ao 
Núcleo da Baixa da Banheira, da Região de 
Setúbal, da Fraternidade de Nuno Álvares, 
sempre que lhe solicitado, para algumas 
realizações e atividades efetuadas pelo 
Núcleo e a nível Regional , nomeadamente as 
ações realizadas sobre o Tema “CIDADANIA”, 
contribuindo assim de forma relevante e 
exemplar para a concretização de alguns dos 
seus Projetos, pelo que se tornou merecedor 
desta pública distinção, o Sr. Vice-Presidente 
da Câmara Municipal da Moita, DANIEL VAZ 
FIGUEIREDO

Por todo o apoio dado ao longo dos anos ao 
Núcleo da Baixa da Banheira , da Região de 
Setúbal, da Fraternidade de Nuno Álvares, 
sempre que lhe foi solicitado, para algumas 
realizações e atividades efetuadas pelo 
Núcleo  e a Nível Regional , nomeadamente as 
ações realizadas sobre o Tema “CIDADANIA”, 
contribuindo assim de forma relevante e 
exemplar para a concretização de alguns dos 
seus Projetos, pelo que se tornou merecedor 
desta Pública Distinção, o Exmo. Senhor 
Presidente da União de Freguesias da Baixa 
da Banheira e Vale da Amoreira, NUNO MIGUEL 
FIALHO CAVACO

Por proposta da Direção Regional da Guarda, 
é reconhecido ao SEMINÁRIO DO VERBO 
DIVINO, no Tortosendo, por ocasião do VIII 
Acarádio, atividade de RádioEscutismo 
que tendo sido realizada nas instalações 
deste Seminário, a forma relevante como 
proporcionou a todas as associações de 
Escuteiros, entre elas os Escuteiros Adultos 
da Fraternidade de Nuno Álvares, às 
diversas entidades e instituições presentes, 
pelo bom acolhimento efetuado.

Por proposta da Direção Regional da Guarda, 
é reconhecido à CÂMARA MUNICIPAL DO 
FUNDÃO que por ocasião do VIII Acarádio, 
atividade de RádioEscutismo dos Escuteiros 
Adultos da Fraternidade de Nuno Álvares, na 
logística que concedeu de forma relevante 
e graciosa, nomeadamente na cedência 
das instalações do Seminário do Fundão, 
que proporcionou a todos os participantes 
oriundos de várias partes do País a 
hospedagem e o bom acolhimento.

Por proposta da Direção Regional da 
Guarda, é reconhecido à Junta de Freguesia 
do Tortosendo, por ocasião do VIII Acarádio, 
atividade de RádioEscutismo dos Escuteiros 
Adultos da Fraternidade de Nuno Álvares, 
e às diversas entidades e instituições 

presentes, no sucesso e concretização desta 
atividade de RádioEscutismo.

Por proposta da Direção Regional da 
Guarda, é reconhecido ao AGRUPAMENTO 
120 do FUNDÃO, do CORPO NACIONAL DE 
ESCUTAS, que por ocasião do VIII Acarádio, 
concedeu e disponibilizou as instalações 
e utensílios do Centro Escutista de 
Excelência “Campo da Gardunha”, para 
todos os participantes nesta atividade de 
RádioEscutismo dos Escuteiros Adultos da 
Fraternidade de Nuno Álvares, e às diversas 
entidades e instituições presentes, pelo 
bom acolhimento efetuado.

Por proposta da Direção Regional da 
Guarda, é reconhecido à FORÇA ESPECIAL 
DE BOMBEIROS DA AUTORIDADE NACIONAL 
DE PROTEÇÃO CIVIL, do GRUPO DE RESGATE 
EM MONTANHA NA SERRA DA ESTRELA, 
por ocasião do VIII Acarádio, atividade de 
RádioEscutismo dos Escuteiros Adultos 
da Fraternidade de Nuno Álvares, a forma 
exemplar com que mostrou a sua missão, 
desenvolvimento das suas operações de 
salvamento em montanha e em particular 
a passagem da mensagem nas medidas de 
proteção e segurança que os escuteiros 
devem ter nas atividades em serras.

LOUVOR NACIONAL

Por proposta da Direção Nacional
É atribuído o Louvor Nacional pelo seu 
envolvimento e entusiasmo que desde 
a primeira hora foi demonstrado para a 
concretização deste Projeto que foi o IX 
ACANAC da FNA 2018, bem como a qualidade 
do trabalho levado a efeito e que garantiu 
que a Festa do Escutismo fosse sentida por 
todos os participantes, são merecedores de 
todo o respeito e apreço da Associação para 
com o NÚCLEO DE CHAVES expresso neste 
Louvor Nacional que a Direção Nacional tem 
o maior orgulho em entregar. 

Por proposta da Direção Nacional
É atribuído o Louvor Nacional pela intensa 
atividade desenvolvida ao longo dos seus 20 
anos de existência, pelo empenho de todos 
os associados e dinâmica demonstrados 
em todas as ações mesmo em tempos 
mais difíceis, contribuindo assim para o 
desenvolvimento dos Escuteiros Adultos da 
FNA, quer localmente na sua Comunidade 
quer a nível Nacional, tornando-se assim 
merecedor deste Louvor Nacional, o NÚCLEO 
DE MANGUALDE da Região de Viseu.

7 – HOMOLOGAÇÕES

Por Solicitação do Associado Rev. Diácono 
Armando José Dilão da Encarnação da Região 
de Lisboa Núcleo Baixa Chiado, é autorizado 
o uso quando uniformizado da “Medalha 
de Benemerência de Prata” concedida no 
Tricentenário da Bula “Militantis Ecclesiae”
E a “Medalha de Cavaleiro de Mérito” ambas 
concedidas em 28 de junho de 2019.

9.2 - FORMADORES

Ao abrigo do artigo 107 – 3 alínea c) dos 
Regulamentos da FNA, é determinada a 
suspensão dos seguintes associados do 
Quadro Nacional de Formadores:

Diretores de Formação
Fernando Reis – Núcleo Chaves
José Ribeiro – Núcleo Mangualde

Formadores
Luis Martins – Núcleo Sé Évora
Paulo Pereira – Núcleo Campolide
Ricardo Petrucci – Núcleo Prazeres
António Abel – Núcleo Cidade Vila Real
Cátia Vanessa – Núcleo de Fânzeres
Pedro Fonseca – Núcleo Marinha Grande
Francisco Matos – Núcleo Mortágua
Vítor Faria – Núcleo Nespereira
José Daniel Valente – Núcleo Ovar
Fernando Costa – Núcleo S. Gens
António Velez – Núcleo Sta. Maria Graça
Viriato Bernardo – Núcleo Vila Conde
Manuel Sousa – Núcleo S. José - Viseu

Lisboa e Sede Nacional, aos 15 de setembro 
de 2019

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

Proteção Civil
Departamento Nacional de Proteção Civil
Cumprindo a Missão que BP recomenda!

Proteção Civil na FNA

Diariamente temos nos meios de comunicação social, notícias das mais variadas origens 
geográficas, relatando desastres naturais ou por intervenção descuidada do homem.

São as vagas de calor, os incêndios de grandes dimensões, secas prolongadas, as chuvas 
intensas que provocam cheias inimagináveis, trovoadas que causam mortos, terramotos, 
tornados, vagas de frio, acidentes rodoviários, ou mesmo pequenos acidentes domésticos, 
todos estes relatos nos sensibilizam, mas como Escuteiros Adultos, estamos preparados 
para os enfrentar?

O Departamento de Proteção Civil na FNA, pretende ser um meio de sensibilização de 
todos os Associados para esta problemática, não podendo evitar algumas das ocorrências, 
podemos estar um pouco melhor preparados para nos protegermos, este será o primeiro 
objetivo, “estar preparado para enfrentar a situação”, depois saber como reagir, por fim 
saber até onde e como podemos ajudar. Não devemos esquecer que podemos evitar 
exposição a riscos que não controlamos, nas nossas tarefas diárias ou mesmo na nossa 
forma de nos deslocarmos na via pública.

Ao longo deste ano o departamento tem participado em algumas atividades, estando a realizar 
algumas experiências teste, para melhorar conhecimentos, na avaliação e prevenção do risco, 
preparando meios de ação que possam ser difundidos pela Associação com esse objetivo de 
cada um estar mais preparado para sua autoproteção e proteção dos que o rodeiam.

Nesta tarefa a ação das Regiões é essencial, na organização e preparação do Departamento 
Regional, para desenvolver em estreita colaboração com o Departamento Nacional, o 
melhor plano de ação, identificando os riscos na sua área geográfica, a disponibilidade dos 
Associados, o planeamento e organização de encontros com as entidades locais, gerindo a 
troca de experiências e informação. 

Sabemos que é muito o trabalho solicitado a cada Direção Regional, mas a nossa vontade de 
servir e o compromisso de missão, ajudarão a cumprir esta tarefa de ESCUTEIROS ADUTOS 
em quem a Sociedade confia. •

Boa Caça
Jorge Carvalho

Chefe do Departamento Nacional de Proteção Civil
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