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Reta final deste mandato…

Escuteiros Adultos da FNA... Meus Amigos,

Neste último número do nosso COMPASSO desta Direção Nacional 
que presido, gostaria de fazer referência a algumas atividades que se 
realizaram nestes últimos meses.

Em outubro tivemos a habitual atividade do Jota/Joti 2019, atividade 
Escutista de âmbito Mundial e que congrega um imenso número de 
participantes. A nossa Associação FNA não fugiu à regra demonstrando 
grande interesse por esta atividade de Radioescutimo ano após ano. 
Aproveitámos o nosso Tema Anual “A Família”, para que nestas 
comunicações fosse uma oportunidade para descobrimos o nosso 
Mundo, a nossa Família Escutista, tal como nosso lema mencionava 
“COMUNICAÇÃO EM FAMÍLIA” onde estivemos em vários locais e com a 

nossa estação Nacional em Coimbra dando a nossa mensagem Nacional.

Ainda em outubro, tivemos o nosso Projeto Ambiental da Serra da Estrela, que este ano teve a organização 
da Direção Regional da Guarda e do Departamento Nacional do Ambiente onde estivemos representados 
pelo seu Chefe do Departamento, David Loureiro e pelo Vice-presidente Nacional da FNA, João Policarpo. 

Em novembro, vivemos o Grande dia em Cernache do Bonjardim onde fomos Homenagear o nosso 
Patrono S. Nuno de Santa Maria por razão do Dia de S. Nuno e fazendo 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”. Fizemos também o lançamento do livro “A História da FNA” escrito pelo Associado 
Carlos Mana, que nos comprometemos no início do nosso mandato.

Finalmente no mês de dezembro aproveitando a quadra do Natal, o Departamento Nacional de 
Radioescutismo também promoveu a atividade denominada de Ceia de Natal, utilizando as tecnologias 
informáticas foi possível aos nossos Associados alargar estes momentos de partilha nesta quadra Natalícia.

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

Quero agradecer a todos os Associados em nome da Direção Nacional e seus Departamentos o quanto nos 
ajudaram a fazer aquilo que sonhamos e tentamos fazer.

Daqui para a frente teremos outro ciclo de vida. Em todas as vidas, permite-nos renascer a cada momento, 
recriar uma realidade que é a nossa, reconstruir de novo, transformando tudo o que nos envolve e todos os 
que, de alguma maneira, são parte de nós.

Mas mudar não pode ser apenas fazer diferente, tem que ser, necessariamente, fazer melhor, fazer mais... 

Precisamos de crer, um querer verdadeiro, integral e profundo para que as coisas aconteçam. Sem 
medos, sem fantasmas, sem qualquer sombra que assombre o nosso caminho…

Temos que transformar este crer, querendo! Realizando ação! para continuarmos 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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“E Deus fez-se vida humana”

Terminámos, mais uma vez, o ciclo de Natal. Do dia de Natal até ao 
Batismo do Senhor celebramos cinco festas com especial significado. 
Dia da Natal, o nascimento de Jesus, Deus feito homem; de seguida a 
Festa da Sagrada Família e os valores humanos que nos lembra; dia 
um de janeiro a festa de Santa Maria como Mãe de Deus, presente na 
pessoa de Jesus; no Domingo após o primeiro dia do novo ano, a festa 
da Epifania de Jesus que se manifestou aos magos como salvador 
de todos os povos; a finalizar a festa do Batismo de Jesus, que pela 
força do Espírito Santo deu início à sua vida pública. Batismo, que 
é para todo o cristão, o primeiro sacramento da Iniciação Cristã. 
Começámos, também, um novo ano que na sua numeração é algo 
simbólico – 20 – 20, desafio a darmos o melhor de nós, tirar “vinte”.

Três meses após o Natal, 25 de março, celebramos a festa de 
Anunciação do Senhor, o anúncio do anjo Gabriel a Maria, a Encarnação de Jesus no seio materno. Este 
mistério, que é traduzido por Manuel Martinez-Sellés numa reflexão sobre a Encarnação e a origem da 
vida à luz da ciência e da fé com o título “e Deus fez-se… célula”. Deus fez-se pequeno, minúsculo e 
despercebido, sem importância nem dimensão. No entanto encerra em Si a potência maior do Universo: 
a da vida humana inteira, toda e completa. Para perceber o Mistério presente neste acontecimento é 
preciso tornar-se “pequeno” como essa célula, tão humilde como a sua configuração, e tão desapegado 
como a sua dimensão. É preciso ter um coração, uma sensibilidade e uma inteligência soltos e livres. 
Estamos perante um mistério de vida, de vida divina e de vida humana.

1. O Mistério da Vida
 Jesus, como homem e como todos os seres humanos, começou como uma célula. Podemos dizer 

que Deus, em Jesus fez-se célula. Fez-se pequenino, pequeno entre os pequenos, para a todos 
tornar grandes. Tornou-se simples e humilde. Somos chamados a contemplar o mistério da vida 
na natureza: a vida vegetal, a animal e a humana. Há semelhanças em todas elas: a fragilidade, 
a simplicidade e a humildade; mas ao mesmo tempo, o vigor, a força e beleza única. A vida brota, 
por si mesma, como uma força admirável desde o seu primeiro momento após a causa da sua 
origem. A vida é um tesouro e um mistério. Somos sensibilizados para este mistério da vida 
desde o seu primeiro momento, o da sua geração. E somos chamados a protegê-la e deixá-la 
crescer ajudando-a a desenvolver-se até dar os frutos que lhe são inerentes. É um mistério que 
nos transcende, tem sempre algo de divino. O Divino fez-se vida humana, em Jesus, para dar a 
conhecer a dimensão divina desta mesma vida. O Projeto de Deus, manifestado em Jesus, é que 
tenhamos vida em abundância e demos fruto.

2. Proposta de reflexão 
 A partir do evangelho, ensinamentos de Jesus na sua vida pública e anúncio do Reino de Deus, 

podemos meditar e contemplar o sentido da vida, as suas características e finalidades:

a) A Vocação humana à vida, ter vida em abundância e dar fruto:
 “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10, 10).
 “fui Eu que vos escolhi a vós e vos destinei a ir e a dar fruto, e fruto que permaneça…”   

(Jo 15, 16).

b) A vida, a física e a espiritual, tal como a vida da natureza são como a semente que germina 
e cresce, e cumpre a sua vocação e missão:

 “o Reino dos Céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e 
semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas depois de crescer, 
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torna-se a maior planta do horto e transforma-se em árvore, a ponto de virem as aves 
do céu abrigar-se nos seus ramos” (Mt 13, 31-32).

c) A forma de estar na vida, simplicidade, humildade e prudência:
 “sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas” (Mt 10, 16).

d) Jesus veio para servir e chama-nos a servir tal como Ele – a finalidade da nossa vida e a 
nossa missão no mundo:

e) “o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para 
resgatar a multidão” (Mt 20, 28).

 “O maior de entre vós será o vosso servo. Quem se exaltar será humilhado e quem se 
humilhar será exaltado” (Mt 23, 11-12).

f) Sugiro também o livro citado “e Deus fez-se… célula”, editado pela Paulus, e fazer uma 
reflexão sobre a vida como um dom sublime e a importância da sua defesa. O autor, médico 
cardiologista e professor, apresenta de um modo simples e conjugados os elementos da 
ciência e da fé de modo a podermos fazer uma reflexão séria e profunda sobre o sentido e 
origem da vida.

Pistas e sugestões para a meditação e reflexão ao longo deste tempo que nos conduzirá à preparação e 
celebração da Páscoa. Será a Páscoa de 2020. A vida é como um caminho e uma caminhada “caminhante, 
não há caminho, o caminho faz-se caminhando”, a vida faz-se vivendo. Não nos esqueçamos de viver com 
sentido, com alegria, e ser felizes, como nos diz BP na sua “Última Mensagem”.  •

Pe. Joaquim Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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No passado dia 09 de novembro de 2019, decorreu, em Cernache do Bonjardim, a 
atividade Nacional de Encerramento do Tema Anual, “A Família” e a Comemoração 
do dia de São Nuno de Santa Maria, nosso Patrono.
Mais de meio milhar de Escuteiros Adultos de norte a sul do País, rumaram à 
terra natal de São Nuno, para viverem um dia em família e com a família.
O dia começou com o hastear das bandeiras junto à rotunda de São Nuno e o 
descerramento de uma placa alusiva à efeméride, colocada no pedestal da 
Imagem de São Nuno. 
Um grandioso desfile, encabeçado pela fanfarra da FNA Região de Braga, levou 
as várias centenas de Escuteiros e o Andor de São Nuno à Igreja do Seminário das 
Missões de Cernache do Bonjardim, onde foi celebrada a Eucaristia de Ação de 
Graças Comemorativa do dia de São Nuno de Santa Maria, presidida por sua Exª. 
Reverendíssima, D. Antonino Dias, Bispo da Diocese de Portalegre e Castelo Branco 

e concelebrada pelos Senhores Padres, Assistente 
Nacional da FNA, Pe. Joaquim da Nazaré, pelo Prior da 
Paróquia local Pe. Paulo Jorge, pelo Pe. Adelino Ascenso 
e pelo Superior Geral e Reitor do Seminário, Pe. Amadeu 
Oliveira, respetivamente, e animada pelo Grupo Coral da 
FNA, Núcleo Pe. Fonte e CNE Agrupamento 38, ambos 
da Matriz da Póvoa de Varzim.
Após o almoço partilhado, teve lugar no auditório do Salão 
Paroquial de Cernache do Bonjardim, uma Sessão Solene 
oficial para o encerramento do Tema Anual de 2019 “A 
FAMÍLIA”. Para iniciar a sessão e dar as boas vindas a 
todas as Entidades presentes, Associados e convidados 
usou da palavra o Presidente Nacional da FNA, Domingos 

Leal do Paço, dando os agradecimentos a todos pela presença, seguido de alguns discursos pelas entidades presentes e convidados.
Seguiu-se a apresentação dos trabalhos realizados durante o ano 2019, sobre o Tema Anual “A FAMÍLIA”, pelas diversas Regiões, com 
apresentações feitas por cada Região, vivendo-se assim momentos de reflexão e partilha de experiências vividas durante todo o ano. 
Momento de alegria veio de seguida com lançamento do livro “A História da FNA” da autoria do Irmão Fraterno, Carlos Mana 
do Núcleo da Penha de França da Região de Lisboa, esta apresentação marcou mais um compromisso assumido pela Direção 
Nacional logo no início do seu mandato. 
Em homenagem a S. Nuno o nosso Irmão Fraterno, Campos de Sousa do Núcleo de Ávidos da Região de Braga deu-nos uma breve 
explicação sobre a vida de São Nuno, do ponto de vista histórico e literário, que todos os presentes adoraram e agradeceram. 

Por fim e para encerrar, a Direção Nacional, entregou algumas Condecorações a 
associados que se destacaram pelos seus préstimos ao serviço da FNA ao longo 
de vários anos. Todas elas foram totalmente merecidas e são o reconhecimento 
público da dedicação, do espírito de serviço e do sentido de responsabilidade 
que os condecorados exerceram e continuarão a exercer em prol da grandeza 
da Associação a que pertencemos, no entanto, queremos aqui destacar Campos 
de Sousa, do Núcleo de Ávidos, Região de Braga, António Fontinha, do Núcleo 
de Oliveira do Douro da Região do Porto, Carlos Mana, do Núcleo da Penha de 
França da Região de Lisboa, agraciados com a mais alta Condecoração da FNA, 
o Colar da Fundação; José Augusto e José Vilela, 
ambos do Núcleo de São Pedro de Bairro, Região 
de Braga, Ana Teodósio, do Núcleo de Benfica da 
Região de Lisboa, Filipe Relvão, do Núcleo da 
Palheira da Região de Coimbra, agraciados com 

a Medalha Cruz de Mérito Santo Condestável; Antero Fernandes, do Núcleo de 
Águeda da Região de Aveiro, José Trindade, do Núcleo de Arroios da Região 
de Lisboa, Olívio Fazenda, do Núcleo da Covilhã, Região da Guarda, agraciados 
com a medalha de D. José de Lencastre; Luis Tavares, do Núcleo de Santa 
Catarina da Região de Lisboa, agraciado com a medalha de Solidariedade, 
tendo todos estes Escuteiros Adultos, desempenhado vários cargos de Nível, 
local, Regional e Nacional e tornaram-se exemplos a seguir. 
Foi assim que encerrámos estas comemorações com um dia muitíssimo 
bem passado, entre família, com a família e em local de família, que 
decerto não vamos mais esquecer.  •

CERNACHE
ATIVIDADE NACIONAL DE ENCERRAMENTO DO TEMA ANUAL E 
COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO NUNO
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Fraternidade de Nuno Álvares junta mais de 500 pessoas no berço do 
Santo Condestável…Cernache do Bonjardim foi o palco escolhido 
pela Fraternidade de Nuno Álvares (FNA), uma associação de 
escuteiros adultos, para realizar o seu encontro anual. Está a 
decorrer hoje, dia 9 de novembro.

Durante a manhã aconteceu o descerrar de uma placa comemorativa 
do evento, um cortejo entre a rotunda de S. Nuno e a Igreja do 
Seminário das Missões, na companhia do andor de S. Nuno, uma 
missa presidida pelo Bispo da Diocese de Portalegre e Castelo 
Branco, D. Antonino Dias e um almoço partilhado, em família.
 “A família” foi, de resto, o tema escolhido para as atividades deste ano.

O dia é maior e decorre na terra onde o patrono da FNA nasceu, 
visando homenagear e assinalar o Dia de S. Nuno de Santa Maria 
que se comemorou no passado 6 de novembro, explicou à Rádio 
Condestável, Domingos Leal do Paço, presidente nacional da FNA. Cernache foi o local escolhido porque “era o sítio onde, em 
família, devíamos vir. Era uma obrigação e um compromisso para com ele, que nos ilumina e encaminha no fazer bem e no 
sermos homens com ‘H’ grande”, justificou.
Fundada há 65 anos pelo Corpo Nacional de Escutas com o objetivo de juntar os antigos escuteiros, esta é uma associação cujos 

elementos, no dia-a-dia, se dedicam essencialmente a ações de 
voluntariado e solidárias. Em todo o país realizam ações a nível 
ambiental, social, acompanham nos centros sociais e paróquias onde 
estão implantados, entre outras ações.

Hoje em Cernache marcam presença cerca de 500 pessoas, alinhadas 
com o tema anual e será também apresentado todo o trabalho feito em 
cada região no âmbito do referido tema. A apresentação da primeira 
edição de um livro da autoria de um associado também faz parte 
do programa de atividades. Estão na Vila seis regiões com direções 
regionais, a par de outras que ainda não possuem esse estatuto. Para o 
futuro a fraternidade tem como objetivo “apostar na expansão, chegar 
onde não existe FNA e fazer lá atividades para demonstrar que vale 
a pena aderir”, disse o responsável da FNA, notando que “hoje já tive 
aqui a notícia de que talvez aqui em Cernache se forme um núcleo”. •

CERNACHE DO BONJARDIM 
Família de Escuteiros Adultos Homenageia S. Nuno

Reportagem:
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CERNACHE
CERNACHE DO BONJARDIM - Fraternidade de Nuno
Álvares termina ano de atividades na Vila
FNA regressa nove anos depois… A Fraternidade de Nuno Álvares (FNA), 
associação constituída por antigos filiados do Corpo Nacional de Escutas 
reuniu em Cernache do Bonjardim no passado sábado, 9 de novembro 
para encerrar o seu ano de trabalhos dedicado ao tema “A Família”.
Durante a tarde, no Centro Paroquial de Cernache do Bonjardim 
algumas das regiões ali representadas demonstraram o que fizeram 
ao longo de 2019 na sua área de abrangência.
Na sessão solene, Filomena Bernardo, presidente da União de 
Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais, considerou 
que o momento foi único e mostrou-se agradecida pela escolha 
nove anos depois. Neste dia 9 de novembro “voltaram a encher de 
fraternidade e amizade todas as pedras da calçada, todas as paredes, 
todas as flores do jardim e os corações dos cernachenses”, disse, 
agradecendo a homenagem ao S. Nuno e “o sentido altruísta da FNA em 
vir comemorar o Dia de S. Nuno em Cernache, mas sobretudo, fazendo 
aqui o encerramento anual e, sendo este ano o tema a família, é mais um 
laço familiar que vai unir ainda mais Cernache à fraternidade”, reforçou.

Em representação do presidente da Câmara Municipal da Sertã, António 
José Simões lembrou a missão da FNA na sociedade que corporiza “através 
dos seus membros, ideias de vivência, fé, humanismo cristão de voluntariado 
e de proteção da natureza e do meio ambiente”. Para António José Simões, 
o lema “escuteiro uma vez, escuteiro para sempre”, “ganha razão de ser 
nesta entidade que merece o nosso respeito e a nossa admiração”, disse, 
porque “todos sabemos o que significa ser ou ter sido escuteiro”. A terminar 
parafraseou Baden Powell, fundador do escutismo, dizendo que “a melhor 
maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros”.
Esta instituição, composta por escuteiros adultos, serve para dar vida ao já 
referido lema do escutismo católico e é o continuar dos ideais lançados pelo 
referido fundador, lembrou Domingos Leal do Paço, presidente nacional da FNA.
“O escuteiro fez a promessa quando era menino, mas não deixou de o ser por 
ser adulto”, notou, explicando que esta gente mais velha trabalha “em ações 

de solidariedade e de voluntariado e com ações de cidadania”, no fundo é “colocar a mais-valia de cada adulto à disposição da 
sociedade”, rematou.
Para além da apresentação dos trabalhos sobre a família, António Campos de Sousa apresentou uma visão sobre Nuno Álvares 
Pereira - Homem, Militar e Santo, à luz da literatura, lembrando as referências nas crónicas de Fernão Lopes, de Luís Vaz de Camões 
nos Lusíadas ou de Fernando Pessoa na Mensagem, por exemplo. Foi ainda apresentado o livro de Carlos Mana sobre a história da 
Fraternidade Nuno Álvares e foram entregues condecorações a alguns elementos que se têm destacado na missão desta associação.  •

Reportagem:
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Internacional

Cinco Associados da FNA do Núcleo de Oliveira do Douro da Região do Porto integraram-se numa atividade do Agrupamento 210 
do CNE que se realizou no princípio do verão, já há muito tempo planeada pelos responsáveis do Agrupamento, uma visita às 
origens do Escutismo em Inglaterra. 
Porque o grupo era grande só o transporte de autocarro convinha, e assim os 50 elementos 
viajaram em autocarro durante toda a atividade, mesmo em Inglaterra. Tudo foi programado 
ao pormenor e chegados ao Campo Escutista perto de Bristol onde ficaram acantonados, 
tiveram atividades radicais nesse Campo acompanhadas de Escuteiros técnicos de várias 
nacionalidades que ali prestam serviços. No segundo dia tiveram oportunidade de visitar a 
famosa Ilha de Brownsea, e todas as memórias do Escutismo ali religiosamente guardadas 
(busto de BP, a sua Pegada, Memorial em pedra assinalando o local do primeiro acampamento 
de BP com 20 jovens, a Igreja e a Loja de recordações escutistas onde havia placas dos vários 
países que por ali passaram). Um dia inesquecível. 
Regressados ao Campo de Acantonamento houve Fogo de Conselho e no dia seguinte de manhã 
foi a partida de autocarro para Londres, onde à boa maneira escutista foram realizados jogos de 
cidade que permitiram conhecer os pontos mais interessantes de Londres, cheia de grupos de 
jovens turistas. Ao fim da tarde seguiram de comboio para o Campo de Guillwel onde jantaram 
e pernoitaram em acampamento, para na madrugada seguinte voltarem a Calais (França) desta 
vez no Ferry, porque na ida atravessaram no eurotúnel. Chegados a Paris ficaram alojados na 
Cripta da Igreja de Nossa Senhora de Fátima dos Portugueses, na zona periférica, e durante a 
tarde houve tempo para visitar o coração de Paris, a Torre Eiffel e arredores. Já à noite depois de 
jantar, com a presença do Pároco daquela Igreja houve momentos de recolhimento e reflexão, 
para na manhã seguinte rumar a Portugal, pela fronteira Vasca Franco-Espanhola, e entrada 
em Portugal, já de noite pela fronteira de Chaves, até Oliveira do Douro onde a atividade tinha 
começado e assim aí se encerrou; as famílias que iam estando ao corrente do evoluir da viagem 
esperavam os heróis sortudos de uma viagem inesquecível, e de um sonho concretizado. •

António Fontinha - Secretário Internacional da FNA e da FEGA

Secretaria Internacional

A FNA de Oliveira do Douro em Inglaterra

A Sub-Região da Europa - Europa do Sul da ISGF-AISG, em que Portugal está integrado vai promover um 
Encontro Internacional abordando temas relativos ao Ambiente, Preservação, Proteção e Reciclagem.
Este tema é tratado e debatido nos vários quadrantes do mundo e é preocupante para as sociedades 
civilizadas, pois é necessário acautelar o futuro, cuidando do presente, e deixar o mundo melhor, 
como é lema de todo o Escuteiro. 
Portugal pelo trabalho feito nesta área foi designado para acolher este Evento o que muito nos honra, 
mas que nos cria responsabilidades. 
Porque estamos integrados na FEGA-Federação de Escuteiros e Guias Adultos e reconhecidos pela ISGF organizaremos este Evento 
que terá lugar no Porto-Casa Diocesana de Vilar no último fim de semana de março,27,28 e 29 com extensão para estrangeiros 
até dia 30. Teremos a participação dos Países da Europa do Sul-Mediterrânica, cujas bandeiras estão no logotipo da Atividade, e o 
Departamento de Ambiente da FNA irá dar o seu importante contributo nesta Área divulgando atividades e promovendo debates 

e exposições que a todos 
interessam, porque definem 
a nossa posição e maneira 
de estar como Escuteiros 
Adultos e Responsáveis no 
mundo e que futuramente 
serão publicados em livro 
para divulgação e formação 
no seio da ISGF-AISG. 
Mais detalhes irão sendo 
divulgados, entretanto, pelo 
que chamamos a atenção de 
todos para as informações 
que a breve prazo serão 
publicadas no Blog da FNA 
e da FEGA e esperamos 
a melhor participação e 
empenho de todos.  •
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Radioescutismo
A 31 de dezembro de 2019 são vinte e três os Radioamadores dos Escuteiros Adultos, Associados 
da Fraternidade de Nuno Álvares. Estes Associados Radioamadores estão distribuídos um 
pouco por todo o território onde há Regiões já instituídas da Associação (Braga, Porto, Aveiro, 
Lisboa e Setúbal), faltando apenas Associados Radioamadores na recente Região da Guarda. 
São ainda vários os Radioamadores Associados nos distritos de Coimbra e Leiria. A Região de 
Lisboa é a que apresenta o maior número de Associados Radioamadores seguida da Região 
de Setúbal. Ainda não há Associados Radioamadores no Algarve e nos Açores (São Miguel) 
distritos onde já existem Núcleos da Fraternidade de Nuno Álvares.
Esta estatística, de Associados Radioamadores dos Escuteiros Adultos da Fraternidade de 
Nuno Álvares, é a representação no final de 2019 de todos os membros do Departamento 
Nacional de Radioescutismo. É um conjunto de Associados que nos últimos anos tem realizado ações e atividades por diversas 
Regiões e Distritos do País, quer em conjunto com os nossos Associados, com outros Departamentos da FNA, elementos das 
outras Associações Escutistas e mantidas cooperações com outras Associações de Radioamadores. O lema do Departamento 
Nacional de Radioescutismo continuará a ser “Ontem, hoje e amanhã sempre em contacto“.  •

No passado dia 1 de dezembro de 2019, realizou-se mais um certame de 
Radioamadorismo em Portugal, a Feira e Exposição da Rádio da Associação 
dos Radioamadores da Vila de Moscavide. Esta Associação de Radioamadores 
convidou mais uma vez os Escuteiros Adultos da Fraternidade de Nuno 
Álvares para participar, foram diversos Associados que responderam 
positivamente a este convite. Estiveram presentes Associados da Região de 
Lisboa, Região de Setúbal e do Núcleo da Marinha Grande.
Foi uma participação bastante positiva porque para além das diversas 
representações habituais de diversas Associações Nacionais que marcaram 
presença neste encontro da rádio, este ano também estiveram presentes 
Associações de Espanha, nomeadamente a Federação de Radioamadores 
da Catalunha, que colaboram com os Escuteiros desta região no JOTA JOTI, 
em especial com os Escuteiros Adultos desta Região também Associados 
da Fellowship.

Com esta presença na Feira e Exposição da Rádio, mais uma vez conseguimos passar uma mensagem do dinamismo que o 
Radioescutismo tem tido no seio dos Escuteiros Adultos da Fraternidade de Nuno Álvares.  •

Durante a quadra Natalícia é normal a realização 
de almoços ou jantares de Natal um pouco por toda 
a nossa Associação quer seja em Núcleo ou pelas 
diversas Regiões.
Para além desses momentos de partilha e comunhão, 
o Departamento Nacional de Radioescutismo também 
promove a atividade denominada de Ceia de Natal. 
O objetivo desta atividade, já com alguns anos, 
tem o intuito de interligar as ceias (físicas) que vão 
decorrendo na FNA por todo o país.

Utilizando as tecnologias informáticas que é possível 
aos nossos Associados alargar estes momentos de 
partilha nesta quadra Natalícia. •

Jorge Marques
Departamento Nacional de RadioEscutismo

Radioamadores Associados da FNA

Certame de Radioamadorismo em Portugal
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A Covilhã está na vanguarda da implementação do Escutismo na Diocese da Guarda. Não é 
por acaso que a Sede da Junta Regional da Guarda do CNE está sediada na cidade da Covilhã.
Em 27 de Maio de 1923 foram aprovados os Estatutos dos quais mais tarde viria a transformar-se 
no CNE (Corpo Nacional de Escutas).
Em 1925 é fundado o Agrupamento n.º 20 do CNE na cidade, que felizmente ainda está em 
funções, estando na frente do Escutismo em Portugal.
Em 6 de Novembro de 1976 é fundada em Lisboa a Fraternidade Nuno Álvares, uma Associação de Antigos Escuteiros, que só é 
reconhecida pelo Governo Civil daquela cidade em 20 de março de 1997, como pessoa jurídica canonicamente ereta.
Passados dois anos, em 7 de novembro de 1979 dá-se a fundação do Núcleo da FNA da Covilhã, fazendo parte da Comissão 
Instaladora os seguintes elementos, Plínio Fiadeiro Alvares Pais, José Manuel Moreira, Manuel Gomes, Jorge Carapito, Luís Mota, 
José Alberto, Carlos Raposo e Honorato Paiva. Na cerimónia da abertura é condecorado o associado Guilhermino Fazendeiro de 
Oliveira, com a idade de 93 anos e uma vida de Escuteiro.
Foi referenciado que 40% dos efetivos dos vários agrupamentos e núcleos Escutistas do CNE e da Região da Guarda se concentram 
no Concelho da Covilhã. No dia 10 de novembro a direção do Núcleo da Covilhã comemorou os seus quarenta anos de existência 

com um vasto programa, que se assinala os 
pontos fundamentais.
Iniciou-se com Celebração da Eucaristia 
na Igreja da Santíssima Trindade, presidida 
pelo Assistente local, o Padre Jesuíta 
Rafael Mourão, com a assistência da 
Chefia Regional da Guarda do CNE e da 
FNA, dirigentes de vários agrupamentos e 
da Fraternidade Nuno Álvares do Teixoso, 

Fundão, Guarda, Tortosendo e Mangualde.
Estiveram presentes o Presidente Nacional da FNA, Domingos Leal do Paço e 
outros fraternos vindos de diversas partes do País, salientando José Rodrigues, 
residente em Santo António dos Cavaleiros e colaborador do Notícias da Covilhã.
Na homília o Assistente religioso salientou as virtudes do Santo Condestável Patrono 
da FNA, um exemplo de herói e Santo, que deve ser modelo para todos nós. 
Referiu-se à simbologia do lenço castanho burel de São Nuno, como um compromisso de fé, com forte ligação à natureza, à Terra.
No final da Eucaristia o Presidente Nacional da FNA, felicitou o Núcleo da Covilhã pelas suas quarenta primaveras, uma 
caminhada de alegria e satisfação em inúmeras atividades ao serviço da Igreja e da Sociedade a quem atribui um louvor Nacional 
pelo exemplo e entrega às causas Escutistas.
Foi atribuído ao Fraterno Olívio Duarte Fazenda a medalha de D. José de Lencastre, na categoria de ouro, conforme ordem de 
serviço, nº 40 de 30/10/2019 da Direção Nacional.
Num espaço verde, na nova Urbanização da Covilhã foi descerrado um pequeno monumento, um memorial, simbolizando a 
Serra da Estrela suas cordilheiras, da autoria do Arquiteto Saraiva, ao Núcleo da Covilhã da FNA e ao Agrupamento 20 do 
Corpo Nacional de Escutas.

No almoço foi apresentado o livro, “ História da Fraternidade Nuno Alvares 
– Escuteiros Adultos 1955 - 2018“ de Carlos Félix Mana, “ uma obra que 
pretende  dar inicio a uma ideia que é transmitir a todos os valores e 
o trabalho que os Escuteiros Adultos da Fraternidade Nuno Álvares 
realizaram , sendo certamente o primeiro de muitas outras publicações 
para que esta nossa realidade possa vir  a ser reconhecida por todos”
Está de parabéns pelo quadragésimo aniversário, o Núcleo da 
Fraternidade Nuno Álvares da Covilhã, que ao longo de todos estes anos 
tem desenvolvido ações de carater religioso, cívico, social, humanitário, 
pedagógico e na defesa da natureza. •

António Alves Fernandes - Associado da FNA Núcleo do Fundão

Destaque
40º ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO DA 
FRATERNIDADE NUNO ÁLVARES DA COVILHÃ
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3.º Curso de Formadores da FNA - “Formação é Caminho”

19.ª Edição do Curso Base na Região de Braga

Edição de Curso Base em Lagoa Algarve

4.º CGAF – Curso de Gestão Administrativa e Financeira

Curso Base na Região de Aveiro

Realizou-se nos dias 21 e 22 de setembro o 3.º Curso de Formadores da FNA na Casa 
da Sagrada Família em Coimbra com o lema, “Formação é Caminho”. A FNA sofreu 
uma evolução muito positiva na última década. Definiu de forma muito clara as suas 
finalidades e o seu método. Esta forma de servir/agir têm dado excelentes resultados 
nas ações desenvolvidas, sejam elas de carater Social, Ambiental ou Escutistas. 
Temos hoje, Associados mais informados de quem somos e do que fazemos, na nossa 
opinião, as diversas ações de Formação realizadas têm grande responsabilidade nesta 
evolução. O lema escolhido quis homenagear todos os que trabalharam e trabalham 
diariamente para que a Formação na FNA seja uma realidade. Certos de que ainda á 
muito a fazer, mas orgulhosos do Caminho que percorremos até aos dias de hoje.

Após o envio do estudo prévio, os sete candidatos a Formadores propostos pelas respetivas Direções Regionais realizaram esta 
ação presencial composta por 10 módulos divididos pela Equipa de Formação constituída pelo nosso Assistente Nacional Padre 
Joaquim Nazaré, Maria Amélia, Luis Abreu, José Luis Silva, Filipe Relvão e João Policarpo.
A qualificação para o Quadro Nacional de Formadores dependerá da avaliação dos trabalhos finais realizados.  •

Realizou-se no dia 26 de outubro a 19.ª Edição do CB – Curso Base na Região de Braga.
Com a organização da Direção Regional e a responsabilidade logística do Departamento 
Regional para os recursos na Formação. Esta ação decorreu no Centro Social e Paroquial 
de Lago, envolveu 4 Formadores e 17 formandos dos Núcleos de São Martinho – Lago, 
Ronfe, Terroso e Cidade de Braga.
Agradecemos à FNA Núcleo de São Martinho - Lago, o acolhimento e o empenho na 
preparação do espaço que nos recebeu e agradecemos a presença do Chefe Pedro 
Abrantes do CNE Agrupamento 560 de Lago, estando presente no início dos trabalhos. •

A Secretaria Nacional da Formação realizou no dia 2 de novembro de2019 na Área Sul 
da Formação uma edição do CB – Curso Base.
Esta ação, que decorreu na Casa do Escuteiro em Lagoa, envolveu um Diretor de 
Formação e do Curso Luis Abreu e dois Formadores, João Policarpo e Filipe Relvão e 
onze formandos dos Núcleos de Lagoa e Faro. 
De realçar a presença do Presidente da Direção Nacional, Domingos Leal do Paço e do Chefe 
do Departamento Nacional de Proteção Civil, Jorge Carvalho que acompanharam os trabalhos.
Agradecemos ao Núcleo de Lagoa, em especial ao Associado Paulo Paias, o acolhimento 
e o empenho na preparação do magnifico espaço que nos recebeu. •

Decorreu no passado dia 16 de novembro, na sede da Junta de Freguesia de Nine o 4.º 
CGAF – Curso de Gestão Administrativa e Financeira de Núcleo. Este curso, pretende 
dotar as Direções de Núcleo, nomeadamente os responsáveis pela gestão administrativa 
e financeira de Núcleo, de ferramentas e indicações que possibilitem a melhoria do 
desempenho das suas funções e o desenvolvimento formativo pessoal contínuo.
No momento protocolar de abertura contamos com a presença do Sr. Paulo Oliveira, 
Presidente da Junta de Freguesia de Nine, a quem agradecemos a cedência das 
instalações e da Susana Castro, Vice-presidente da Direção de Núcleo, em representação 

do Núcleo de Santa Maria de Nine, que nos recebeu e dinamizou a logística necessária para preparação desta ação de Formação. O 
curso contou com 3 formadores, e 32 formandos dos Núcleos de Polvoreira, S. Torcato, Oliveira Stª. Maria, Santa Maria de Nine, São 
Dâmaso, Palmeira, Louro, São João – Airão, Carreira, São Sebastião de Milhazes, Sta. Marinha da Costa, Gondar, Pedome e Aveleda. •

No passado dia 16 de novembro 2019, realizou-se uma edição do CB – Curso Base na Região de Aveiro.
Esta ação, que decorreu na Base de Montanha em Algeriz, Anadia, envolveu um Diretor de Formação 
e responsável pelo Curso António Cardoso e 3 Formadores, Filipe Relvão, Carlos Sarmento, Alberto 
Rodrigues e 17 Formandos dos Núcleos de Águeda, Anadia, Ílhavo da Região de Aveiro, do Núcleo 
Cidade de Coimbra e do Núcleo do Fundão da Região da Guarda.
Agradecemos ao Núcleo de Anadia, o acolhimento e o empenho na preparação do espaço que nos recebeu. •

Formação
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Ambiente
Voluntariado Ambiental: O outro nome das coisas
Nestes últimos três anos, as atividades ambientais da 
Fraternidade, ou como já lhe chamaram “a-carruagem-
do-ambiente”, percorreram muitas estações e alguns 
apeadeiros, sofreram atrasos, adiamentos e supressões, 
gozaram de combustível, tendo o DNA assumido a 
mesma composição com origem e destino na proposta de 
“Estratégia Nacional de Ambiente 2017-2020” (INDABA 
2017, Aveiro).

Tem sido uma viagem com dezenas de núcleos da 
Fraternidade à janela do comboio, através de temas e 
paisagens únicas da linha do voluntariado ambiental, 
com ligações a velocidade moderada entre diversas 
regiões do país. À frequência anual de passagem nas 
principais estações (ou atividades nacionais) do “Criar 
Raízes” e do “Projeto Ambiental Serra da Estrela”, outras 
de iniciativa regional iniciaram a sua primeira viagem, 
como a “Citânia de Briteiros” e o “Gerês Natureza 
Comum”, na região de Braga e a “Limpeza das Margens 
do Douro”, na região do Porto.

Mas às agulhas da linha juntam-se as passagens de 
nível (parcerias) que têm sido construídas entre o 
DNA e a estruturas da associação e reputadas como 
fundamentais para a materialização desta viagem. 
Provavelmente o gabarit (perfil) do “Criar Raízes” no 
Parque Natural do Alvão, mesmo debaixo de neve e, o 
do “Projeto Ambiental Serra da Estrela”, na Região da 
Guarda, faça chuva ou faça sol, muito têm contribuído 
para a divulgação e afirmação da Fraternidade e 
chegado a muitos ramais do escutismo e da sociedade, 
da ASE, do ICNF, de municípios e de entidades e 
associações locais. 

Com origem na experiência e maturidade conseguidas, o DNA 
propôs em 2019 juntar mais balastro de ambição, configurando 
as estações em campos de trabalho de voluntariado escutista, 
com vista a restruturar a carruagem e o combustível em direção 
ao destino 2017-2020. Atuou-se na sinalização, diversificando 
e aperfeiçoar as antigas e novas estações, noutras áreas 
protegidas com presença regional da Fraternidade. 

Foi assim que surgiu a viagem “Cuidar do Ambiente Escutista” 
pelas Dunas de São Jacinto, com intenção de deixar um 
contributo da FNA no Centro Nacional de Formação Ambiental 
do CNE (CENFA) em estreita parceria com a Região de Aveiro 
(prevista para julho, mas adiada). E também a viagem de 
comemoração do “Dia Internacional da Floresta Autóctone” (23/
nov.), com a novidade de descentralização geográfica dos locais 
de plantação nas áreas protegidas e florestais, com passagens 
de nível na “Família” escutista local. Esta viagem funcionou como 
desdobramento simultâneo da carruagem com determinação 
para se voltar a repetir, tendo-se registado a participação de 
núcleos das regiões de Braga, Guarda, Lisboa e Vila Real, cuja 
insígnia e diploma, serão entregues publicamente no próximo 
ato oficial da associação. 
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Ambiente
Entretanto dentro da “Família” escutista, o DNA tem 
estado atento a outros apeadeiros que têm surgido 
quiçá candidatos a futuras estações. Tem-se insistido 
na utilização partilhada da carruagem (transporte) 
e na divulgação e demonstração da cozinha solar 
(ACANAC CNE 2017, ACAREG FNA LX 2017, Greenweek 
Guimarães 2017, Sustentabilis Lx 2017, ACANAC FNA 
2018, ACAREG CNE LX 2018 , ACANUC CNE OESTE 2019), 
como forma de atitude coletiva de mitigação contra as 
Alterações Climáticas através da redução do impacto 
da pegada carbónica em atividades escutistas e na 
adesão progressiva da Fraternidade aos Objetivos para 
o Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Mas as viagens à janela do comboio não estão isentas 
de riscos e ocorrências e, por isso o DNA não esqueceu 
que o destino da estratégia trienal também deveria 
abranger as condições de cobertura própria de acidentes 
pessoais e de responsabilidade civil. Relacionado com a 

intensificação da ocorrência de riscos em ações de voluntariado com o ICNF, assim como diversificação das estações e 
das suas ligações geográficas, foi fomentado a debate na associação da obrigatoriedade do seguro escutista nas atividades 
nacionais de Ambiente. 

Outros linhas do voluntariado ambiental ficaram por aprofundar com a participação da carruagem, passíveis de serem 
incluídas numa próxima Estratégia Ambiental. Possivelmente, na próxima década, o mecenato ambiental e a responsabilização 
coletiva da associação perante a defesa do meio ambiente como ONGA, serão ligações (desafios) de evolução da Fraternidade 
que podem moldar a atitude de serviço do escutismo adulto na perspetiva de cidadania participativa na sociedade. 

No final do seu mandato e na esteira de comunicação do tema anual “A Família” e no contexto trienal do “Projeto Ambiental 
Serra da Estrela”, o DNA achou propício deixar agulhas na linha do voluntariado ambiental escutista da associação através 
da atribuição de Diplomas de Mérito “Velho Lobo do Ambiente” e do testemunho em vídeo da expressão do voluntariado ambiental 
nacional realizado pelos escuteiros adultos durante a atividade em Fernão Joanes, cujo link é: https://youtu.be/0hjYPE_zNFM

Assim, por proposta do DNA e concordância da DN, 
com reconhecimento pela divulgação, dinamização e 
participação no “Projeto Ambiental Serra da Estrela” é 
atribuído o Diploma de Mérito “Velho Lobo do Ambiente” da 
FNA (2019) aos seguintes associados da Região da Guarda: 
Edgar Proença (Núcleo da Covilhã), Ana Rita Martins (Núcleo 
do Fundão), Paulo Serra (Núcleo do Teixoso) e Joaquim 
Pereira (Núcleo da Guarda). Os respetivos diplomas 
serão entregues publicamente no próximo ato oficial da 
associação.

O DNA tem ainda a agradecer todas as partilhas, 
sugestões e críticas ao longo desta viagem de Ambiente, 
em particular as passagens de nível (parceria) 
estabelecidas na organização das viagens nacionais 
com as direções de núcleo, as direções regionais e os 
departamentos nacionais, assim como o reconhecimento 
aos associados que contribuíram para memória futura 
através da partilha de registos fotográficos e de vídeos.

Na senda de BP: “Procurai deixar o mundo um pouco melhor de que o encontrastes”, 
estou Alerta para Servir. •

David Loureiro (Corujão)
Departamento Nacional de Ambiente
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ATOS OFICIAIS
ORDEM DE SERVIÇO NACIONAL N.º 40

31 DE DEZEMBRO 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 SETÚBAL
É criado com efeito a 30/09/2019 o Núcleo 
Senhor Jesus do Bonfim

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

Por demissão do Cargo de Vice-Presidente da 
Mesa de Conselhos Nacionais do associado 
Pedro Miguel Pires Duarte, é cooptado à 
data de 14 de novembro de 2019 o associado 

Francisco Manuel Couto Pinheiro da Região 
do Porto, Núcleo de Rebordões.

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 LISBOA
Cessaram funções a 16/11/2019
Presidente: José António Pimenta Abreu 
Vice-presidente: Pedro Miguel Pereira Chaves
Secretária: Ana Maria Gonçalves Teodósio
Secretário: João Manuel Gomes Alves
Secretário: Nuno Miguel Pais Felgueiras Costa
Assistente: Pe. Bernardo Xavier

Foram eleitos e tomaram posse em 16/11/2019 
para o triénio de 2019/2022
Presidente: Nuno Miguel Pais Felgueiras Costa
Vice-presidente: João Paulo Leonardo Subtil
Secretária: Mónica Sofia R. F. Mimoso
Secretário: Pedro Jorge S. Sanches
Secretário: Luís Miguel Vicente Monteiro Alves
Assistente: Pe. Bernardo Xavier (reconduzido 
no cargo pela competente autoridade eclesial)

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 GUARDA
Núcleo Teixoso
Cessaram funções com efeitos a 17/11/2019
Presidente: Arménio Saraiva Baltazar Correia
Vice-presidente: Pedro António Vicente Coelho
Secretária: Aida Anjos Rodrigues Cruz
Secretária: Ana Patrícia Videira Baltazar
Secretário: Nuno Manuel Matos Esteves
Assistente: Pe. Alberto Matos Almeida

Foram eleitos e tomaram posse em 17/11/2019 
para o triénio de 2019/2022
Presidente: Paulo Manuel Paulino Serra
Vice-presidente: Arménio Saraiva Baltazar 
Correia
Secretário: Luis Gonzaga Nunes Almeida 
Alves Costa
Secretária: Ana Patrícia Videira Baltazar

Secretário: Pedro António Castro Matos
Assistente: Pe. Alberto Matos Almeida 
(reconduzido pela competente autoridade 
eclesial)

REGIÃO PORTO
Núcleo Santo Izidoro de Romariz
Cessou funções à data de 25 de setembro 
de 2019, por demissão do Presidente da 
Direção do Núcleo Licínio Gonçalves de 
Castro

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo Senhor Jesus do Bonfim
Foram eleitos e tomaram posse em 30/09/2019 
para o triénio de 2019/ 2022
Presidente: José Júlio de Oliveira Carvalho
Vice-presidente: Maria da Assunção Vieira 
Lino Oliveira
Secretário: Álvaro das Neves Machado
Secretária: Maria Miguel Fernandes Filipe 
Pina Alfaiate
Secretário: David João da Silva Martins
Assistente: Pe. Fernando Maio de Paiva
(nomeado no cargo pela competente autoridade 
eclesial)

Núcleo S. João Batista Vale Milhaços
Foi exonerada das suas funções a 1/12/2019 
a direção do Núcleo, por mudança de Núcleo.
Presidente: Carla Maria Carmo Ferreira Malveiro
Vice-Presidente: Vítor Manuel Costa Faustino
Secretária; Rita Madalena Rocha Brito

4.3.1 – Entrada de Associados de 1 maio a 31 
dezembro de 2019

REGIÃO ALGARVE
Núcleo S. Luís – Faro
Luís Pedro Pereira
Luís Manuel Santos Rita
André Filipe Franganito Sardo

Núcleo Nossa Senhora da Luz – Lagoa
Rogério Paulo Roque Matos Costa
João Jorge Sequeira Pereira Porfírio

REGIÃO AVEIRO
Núcleo Anadia
Joana Freitas Moura
Anabela Santos Pinto Figueiredo
Maria Conceição Martins Santos Moura Póvoa

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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Maria Palmira Almeida Cruz João
Albano Neves João
João Luis Sousa Ferreira
João Manuel Henriques Cancela
Marta Alexandra Pereira Mendes

REGIÃO BRAGA
Núcleo Corvite
Ana Maria Martins Pereira Ribeiro

Núcleo S. Amaro
César Eduardo Oliveira Pinto

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

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

Núcleo Cidade Braga
Leonardo Pereira Rodrigues

Núcleo Louro
José Domingos Ribeiro Marques Rego
Fernando Manuel Gomes Azevedo
António Alberto Pereira Costa
António Cupertino Cunha
José Moreira Oliveira
Laurentino Andrade Rodrigues
Maria do Carmo Simões Fonseca Rodrigues
Amadeu Costa Silva

Núcleo Urgezes
Adriano Carlos Antunes Costeira Salgado
Domingos Alves Castro Faria

Núcleo São Dâmaso
Susana Ferreira Lopes Ribeiro

Núcleo S. Martinho Lago
Anabela Silva Fernandes
Vítor Manuel Soares Araújo

Núcleo Pousada Saramagos
Filipa Adriana Campos Oliveira

Núcleo S. Gens
Alzira Conceição Libo Sampaio

REGIÃO COIMBRA
Núcleo Cidade Coimbra
Alcindo Rafael Martins Jesus Borges
João José Bicho Silva

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

Núcleo Nª Srª dos Navegantes – Parque Nações
Luís Manuel Ricardo Crispim
Ana Teresa Sousa Agostinho
Luís Mário Marques Carmo
Paulo Jorge Damião Pereira
Sofia Isabel Teixeira Silva Maia Pereira
Tiago Manuel Cotrim Martins
Laura Maria Mendes Dinis Porto
Fernando Manuel Sousa Vieira Peixoto
Cláudia Maria Palmeiro Silva Gonçalves
Florbela Silva Gomes Ferreira
Rui Miguel Cotrim Pereira
Margarida Tovar Carvalho Antunes Rei
Luis Miguel Cortes Gago Mendes Balsas
Hugo Renato Lança Jesus Tomás 

Núcleo Santa Maria Olivais
Sónia Isabel Azevedo Morais
José Manuel Sousa Morais

Núcleo Cristo rei Portela
Ana Madalena Paiva Boléo A. Pina Fernandes
Marta Sofia Guerra Miranda Bandeiras

Núcleo S. Jesus Navegantes – Paço Arcos
Sara Manuela Ferreira Luís

Núcleo S. Jorge Arroios
Vítor Manuel Fonseca Aleixo

REGIÃO PORTO
Núcleo Burgães
Simão Pedro Oliveira Coelho

Núcleo Oliveira Douro
Fernando Manuel Pinto Silva

Núcleo S. Adrião – Vizela
Pe. Luís Filipe Rocha Coelho Ferreira

Núcleo Valbom
Manuel José Santos Alves Marques

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo S. Jesus Bonfim
Daniel João Silva Martins
Álvaro Joaquim Neves Machado
José Júlio Oliveira Carvalho
Maria Miguel Fernandes Filipe Pina Alfaiate
Maria Assunção Vieira Lino
Ana Alexandra Branco Duarte Martins

REGIÃO VISEU
Núcleo Santa Comba Dão
Joana Margarida Viegas Gonçalves

Fernando António Prata Durães

4.4 – Participação de Associados em Cursos de 
Formação

ANO 2019
CURSO BASE

REGIÃO ALGARVE
Núcleo S. Luís – Faro
Nélia Gregório
Joaquim Barroso
Lurdes Tiago
Catarina Barroso
João Castro
André Sardo
Vítor Santos
Nuno Duarte
Rui Neves

Núcleo Senhora da Luz – Lagoa
João Porfírio
Paulo Costa
Carlos Santos

REGIÃO AVEIRO
Núcleo Anadia
Albano Neves João
Anabela Santos Figueiredo
António Manuel Santos Póvoa
Brígida Inês Cruz João
César Maria Cardoso Leal
Cristina Maria Santiago Leal
Joana de Freitas Moura
Joana Margarida Cruz João
João Luís Sousa Ferreira
Maria da Conceição Martins dos Santos
Maria Palmira Almeida Cruz João
Marta Alexandra Pereira Mendes
Pedro Alexandre Santos Cruz
Susana Maria Conceição Rodrigues Silva

Núcleo Águeda
Maria Clara Santos Marques
Modesto Conceição Gomes

Núcleo Ílhavo
António Alberto Castro Fonseca
Ernesto Manuel Vidal Garrelhas
João Emílio Chuva São Marcos
Simão Pedro Tavares Santo

REGIÃO BRAGA
Núcleo Cidade Braga
Jorge André da Silva

Núcleo Lago
Maria do Céu Fernandes Costa Macedo
Ramiro José Fernandes Gonçalves
Vítor Manuel Soares Araújo
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ATOS OFICIAIS
Joaquim Manuel Ribeiro Pereira Cunha
Susana Isabel Pereira Araújo
Maria do Carmo Costa Machado Arantes
Maria Madalena Soares Rodrigues
Abel de Jesus Ferreira
Anabela Silva Fernandes
Ricardo José Carvalho Alves
Carlos Paulo Costa Barbosa
Camilo Ferreira Pinto

Núcleo Ronfe
Maria Amália Ribeiro Almeida
Mário Dias Oliveira

Núcleo Terroso
José Manuel Ramos Gomes
Pedro Miguel Ribeiro da Silva
Sandra Cristina da Silva Vilar
Joaquim Fernando Gomes Vilar

REGIÃO COIMBRA
Núcleo Cidade Coimbra
Mário José de Sousa Gaspar

REGIÃO GUARDA
Núcleo Fundão
António Eduardo Martins

REGIÃO LISBOA
Núcleo S. Jorge Arroios
Teresa Francisco

Núcleo Estoril
Maria do Carmo Anjos Figueiredo
Cláudio José Rodrigues da Silva

Núcleo Algueirão
Maria Anunciação Esteves dos Santos
Vera Maria Sequeira Costa Horta Nunes 
Viseu
Andreia Alexandra Esteves Rei

Núcleo Benfica
Maria de Lurdes da Silva Franco Godinho
Pedro Miguel da Silva Godinho

Núcleo Cristo Rei da Portela
Marta Sofia G.M. Bandeiras
Ana Madalena P.B.A. Pina Fernandes

Núcleo Santa Maria Olivais
Sónia Morais

Núcleo Moscavide
Rita Fernandes
Jaime Manuel Santo Guilherme
Marta Vasconcelos Nascimento da Costa 
Mouro
Maria Margarida Freire de Novais da Fonseca
João Pedro Forte Costa Brazão de Lagrange

Rita Freire de Novais Azevedo
Catarina Isabel Castelo dos Santos

Núcleo Nª Srª dos Navegantes – Parque das 
Nações

Fernando Peixoto
Tiago Martins
Luís Carmo
Sofia Pereira
Ana Agostinho
Margarida Rei
Luís Crispim
Florbela Ferreira
Rui Cotrim Pereira
Hugo Tomás
Luís Balsas
Cláudia Gonçalves

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo Senhor Jesus do Bonfim
Álvaro Joaquim Neves Machado
José Júlio Oliveira Carvalho
Maria da Conceição Vieira Lino Oliveira
Maria Miguel Fernandes Filipe Pina Alfaiate
Ana Alexandra Branco Duarte Martins

Núcleo Nossa Senhora da Graça – Corroios
Ana Paula Santos Serra Marques
Maria Fernanda Teixeira Jesus Magina

Núcleo S. José – Moita
Ana Filipa Coelho Muxagata
José Carlos Gomes Santos Muxagata
Maria Dulce G.G. Coelho Muxagata

Núcleo Dom Manuel Martins
José Carlos Xavier Francisco

CURSO GESTÃO

REGIÃO BRAGA
Núcleo Polvoreira
Cristina Paula Silva Costa Mendes
Joaquim Lopes Fernandes
Francisco Carlos Mendes Teixeira

Núcleo S. Torcato
Ana Luz Costa Pinheiro
Manuel Jorge Miranda Gonçalves

Núcleo Oliveira Santa Maria
Nuno Miguel Ribeiro Ferreira
Marcelo Oliveira
Nuno Ricardo Miranda Oliveira

Núcleo Santa Maria Nine
Susana Filipa Castro
José Miguel Ferreira Ribeiro

Núcleo S. Dâmaso
Paulo Ricardo Pereira Ribeiro

Núcleo Palmeira
José Carlos Machado Sá
José Ferreira Machado

Núcleo Louro
António Alberto Pereira da Costa
José Domingos Ribeiro Marques Rego

Núcleo S. João Airão
Hélder Manuel Azevedo Lima
António Jorge Mendes Miranda
Manuel Silva Ribeiro
Nelson Roberto Azevedo Lopes Machado

Núcleo Carreira
Joaquim Carvalho de Sousa

Núcleo S. Sebastião Milhazes
Isabel Maria Araújo Carvalho

Núcleo Santa Marinha da Costa
Avelino António Pereira Fernandes
José Manuel Nogueira Ferreira
Mateus Gandar Leal Morenito

Núcleo Gondar
Sérgio Manuel Pereira Salazar
Maria Filomena Duarte Peixoto
Joana Maria Pereira
Helena Isabel Costa Mendes

Núcleo Pedome
José Francisco Pereira
José Alves de Carvalho

Núcleo Aveleda
Jerónimo Martins Lima
António Cardoso

5– TRANSFERÊNCIAS, DEMISSÕES / EXONERAÇÕES 
DE ASSOCIADOS
Nos termos do Artigo 11.º dos Estatutos e 
do Art. 5.º Alíneas 7 e 11 do Regulamento 
Geral da FNA

5.1 - Transferências Entre Regiões

- Nada

5.2- Transferências dentro das Regiões

REGIÃO COIMBRA
Jorge Manuel Bento Carvalho, do Núcleo 
de S. Paulo de Frades para o Núcleo Cidade 
Coimbra, com efeito a partir de 24709/2019
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REGIÃO LISBOA
Magda Teresa Mendes Abreu, do Núcleo 
de Santa Catarina para o Núcleo de Santa 
Maria dos Olivais, com efeito a partir de 
16/09/2019.

REGIÃO SETÚBAL
José Carlos Xavier Francisco, do Núcleo de 
S. João Batista – Vale Milhaços para o Núcleo 
D. Manuel Martins com efeito a partir de 
24/10/2019

José António Conceição Proença, do Núcleo 
S. João Batista – Vale Milhaços para o Núcleo 
D. Manuel Martins, com efeito a partir de 
11/11/2019

Vítor Manuel Costa Faustino e Carla Maria 
Carmo Ferreira Malveiro, do Núcleo S. João 
Batista – Vale Milhaços para o Núcleo de 
S. André – Barreiro com efeito a partir de 
01/12/2019.

5.3 – Demissões

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo S, José Camarinha 
Leonel Francisco Jesus, com efeito a 
31/12/2018

Núcleo S. João Batista – Vale Milhaços
Rita Madalena Rocha Brito e David Miguel 
Fernandes Ribeiro, com efeito a 1/12/2019

REGIÃO VILA REAL
Núcleo Chaves
José Manuel Ramos Borges, com efeito a 
12/07/2019

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
Pela cedência das suas instalações para os 
Escuteiros Adultos da Fraternidade de Nuno 
Álvares participarem na atividade mundial do 
Escutismo, o 62.º JOTA (Jamboree On the Air) 
e 23.º JOTI (Jamboree On the Internet), que 
decorreu nos dias 18 a 20 de outubro de 2019, 
onde estiveram instaladas e em operação 
via rádio e internet em comunicação com 
todo o mundo as Estações Nacionais de 

Radioescutismo (CR6FNA) e Internet (FNA-
NAC), distingue-se o INSTITUTO GEOFÍSICO 
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, assim como 
toda a amabilidade prestada pelos seus 
colaboradores.

Pela colaboração prestada na operação da 
Estação Nacional da Fraternidade de Nuno 
Álvares (CR6FNA), que esteve instalada 
no Instituto Geofísico da Universidade de 
Coimbra durante a atividade mundial do 
Escutismo, o 62.º JOTA (Jamboree On the 
Air) e 23.º JOTI (Jamboree On the Internet), 
que decorreu nos dias 18 a 20 de outubro 
de 2019, distingue-se o radioamador 
JOSÉ ALBERTO FETEIRA LOPES DE MELO 
(CT4TX), sendo um exemplo a seguir 
tornou-se assim merecedor desta pública 
distinção.

Pela colaboração prestada na operação e 
em toda a montagem da Estação Nacional 
da Fraternidade de Nuno Álvares (CR6FNA), 
que esteve instalada no Instituto Geofísico 
da Universidade de Coimbra durante a 
atividade mundial do Escutismo, o 62.º JOTA 
(Jamboree On the Air) e 23.º JOTI (Jamboree 
On the Internet), que decorreu nos dias 18 
a 20 de outubro de 2019, distingue-se o 
radioamador JOSÉ CAIXEIRO MACHADO 
QUERIDO (CT1BAT), sendo um exemplo a 
seguir tornou-se assim merecedor desta 
pública distinção.

Pela colaboração prestada na operação da 
Estação Nacional da Fraternidade de Nuno 
Álvares (CR6FNA), que esteve instalada 
no Instituto Geofísico da Universidade de 
Coimbra durante a atividade mundial do 
Escutismo, o 62.º JOTA (Jamboree On the 
Air) e 23.º JOTI (Jamboree On the Internet), 
que decorreu nos dias 18 a 20 de outubro 
de 2019, distingue-se o radioamador NUNO 
FILIPE LOPES PEREIRA GOMES (CT2HOV), 
sendo um exemplo a seguir tornou-se assim 
merecedor desta pública distinção.

Pela colaboração prestada na operação da 
Estação Nacional da Fraternidade de Nuno 
Álvares (CR6FNA), que esteve instalada 
no Instituto Geofísico da Universidade 
de Coimbra durante a atividade mundial 
do Escutismo, o 62.º JOTA (Jamboree 
On the Air) e 23.º JOTI (Jamboree On 
the Internet), que decorreu nos dias 18 
a 20 de outubro de 2019, distingue-se o 
radioamador JÚLIO ANTÓNIO MARTINS 
ALMEIDA (CT2HBL), sendo um exemplo a 
seguir tornou-se assim merecedor desta 
pública distinção.

LOUVOR NACIONAL

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
A Região do Porto instituiu uma distinção 
anual para o Núcleo que durante o ano 
realizou uma atividade que se distingue 
das normais, no espírito de partilha. Assim, 
no ano de 2019, o Núcleo de Nogueira do 
Cravo, pelas atividades realizadas, Raide 
descobrindo na Zona Sul, Comemoração 
do Dia do Pensamento, por toda a ação 
desenvolvida junto do Agrupamento CNE 
de Nogueira do Cravo, com especial relevo 
na angariação de Fundos para a atividade 
realizada no verão do corrente ano, 
tornando-se assim merecedor deste Louvor 
Nacional, o Núcleo de SÃO CRISTOVÃO DE 
NOGUEIRA DO CRAVO da Região do Porto.

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Reconhecendo todo o trabalho desenvolvido 
em equipe no caminho dos Escuteiros 
Adultos, trilhado com rigor e total entrega 
a tarefas de apoio ao CNE em atividades 
Regionais, testemunhando a imagem de 
Serviço que BP nos recomenda como 
Escuteiros. Também ao serviço da FNA 
quando solicitado, este Núcleo tem 
mostrado união e espírito de grupo, que 
ficou patente na preparação em tempo 
recorde da Exposição que decorreu em 
paralelo com a limpeza das margens do 
rio douro em 2018, tornando-se assim 
merecedor deste Louvor Nacional, o 
NÚCLEO DE CAMPANHÃ da Região do Porto.

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Pela dedicação e empenho na organização 
da atividade Taça Itinerante 2019, torna-se 
assim merecedor deste Louvor Nacional, o 
NÚCLEO DE BURGÃES da Região do Porto.

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Pela dedicação e empenho na organização 
da representação no encerramento do Tema 
Anual “A Família” 2019 em Cernache do Bom 
Jardim, torna-se assim merecedor deste 
Louvor Nacional, o NÚCLEO DE ALFENA da 
Região do Porto.

MEDALHA DE SOLIDARIEDADE

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Pela total disponibilidade, espírito de serviço 
e ideal escutista, nos cargos que desde a 
entrada na FNA desempenhou, tanto no seu 
Núcleo como a nível Nacional, contribuindo 
com o seu empenhamento, com elevado 
grau de qualidade nas ações levadas a 
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cabo nas áreas da Comunicação e Imagem, 
como Chefe de Departamento Nacional 
assim como toda a sua colaboração no 
DMF e Museu da FNA, sendo um exemplo 
a seguir tornou-se assim merecedor desta 
pública distinção, o associado do Núcleo de 
Santa Catarina da Região de Lisboa, LUÍS 
ALBERTO SILVA TAVARES

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Pelo extraordinário espírito de serviço 
demonstrado ao longo de vários anos, sendo 
exemplo de dedicação, responsabilidade e 
generosidade, pelo trabalho realizado em 
equipas organizadoras de atividades locais, 
regionais e nacionais e pelo empenho, na 
coordenação geral da equipa organizadora 
do IV ACAREG - FNA da Região de Braga , 
em que o seu sentido responsável de serviço, 
contribuiu decisivamente para o sucesso da 
atividade, torna-se assim merecedor desta 
pública distinção, o associado do Núcleo 
de Nossa Senhora da Ajuda – Moreira de 
Cónegos da Região de Braga, ABÍLIO PASCAL 
PEREIRA MARTINS

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Ao serviço do Núcleo de Rebordões, 
soube sempre dirigir de forma moderada 
equilibrada e tolerante em todas as atividades 
em que o Núcleo se envolveu, as diferenças 
geracionais foram a sua principal luta, 
tendo mostrado serenidade e capacidade 
não só par lidar com esta problemática 
bem como criar pontes de aproximação 
entre as diferentes gerações e correntes 
de opinião. O Núcleo tornou-se mais coeso, 
mais forte, mais alegre com a sua luta 
incansável e com resultados francamente 
positivos que auguram um futuro melhor 
pela sua capacidade de trabalho, empenho 
e desempenho a todas as solicitações da 
associação, destaca-se pela sua postura com 
correção, retidão, humildade e tolerância 
sendo exemplo a seguir, tornando-se 
assim merecedor desta pública distinção, o 
associado do Núcleo de Rebordões da região 
do Porto, JOSÉ ALBERTO DA COSTA MIRANDA

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Escuteira Organizada e dedicada, Chefe de 
Campo na Taça Itinerante 2019, demonstrou 
uma capacidade de trabalho e disponibilidade 
para com a Fraternidade de Nuno Álvares, que 
merece este especial reconhecimento. Por 
considerar que estes oito anos como membro 
da FNA, merecem este reconhecimento, não 
só pela associação no seu todo, assim como 
pela Região do Porto, pelo apoio dado nas 
atividades do Núcleo Norte do CNE e em 

particular pelos seu Núcleo e Comunidade 
Paroquial, sendo um exemplo a seguir 
tornou-se assim merecedora desta pública 
distinção, a associada do Núcleo de Burgães 
da Região do Porto, MARIA PAULA MACHADO 
CONCEIÇÃO

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Associado fundador do Núcleo de Oliveira 
do Douro, tendo assumido a Direção do 
Núcleo na última década, soube sempre 
dirigir de forma moderada e equilibrada, 
todas as atividades em que este Núcleo se 
envolveu. Sendo participativo em todas as 
ações Regionais Nacionais, traduzindo-se 
em exemplo de participação e envolvimento 
na persecução dos objetivos da FNA. Pela 
sua capacidade de trabalho, empenho e 
desempenho a todas as solicitações da 
associação. Destaca-se pela sua postura 
com correção, retidão, humildade, vontade, 
coragem, sendo um exemplo a seguir 
tornou-se assim merecedor desta pública 
distinção, o associado do Núcleo de Oliveira 
do Douro da Região do Porto, DANIEL DIAS 
JESUS MARTINS

MEDALHA D. JOSÉ DE LENCASTRE – PRATA

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Todos sabemos que a festa e a vivência dos 
Escuteiros, sente-se no Acampamento. É da 
mais elementar justiça reconhecer o esforço, 
a dedicação e o querer da equipa organizadora 
do IX ACANAC da FNA, que trabalhou com a 
maior intensidade para que esta realização 
fosse o sucesso que conseguiu atingir, sendo 
um exemplo a seguir, tornaram-se assim 
merecedores desta pública distinção, os 
associados do Núcleo de Chaves da Região 
de Vila Real,
PAULA ALEXANDRA DUARTE ALMEIDA CAMPOS
CRISTIANA ADELAIDE AIRES MORAIS
FERNANDO EMANUEL GOMES TEIXEIRA REIS
ISABEL MARIA COSTA FERNANDES PEREIRA
ILDA MARIA CHAVES TEIXEIRA MAIA
CRISTINA MARIA GOMES SOUSA LINO
JORGE ALEXANDRE TEIXEIRA PINTO
FRANCISCO MANUEL CUNHA CARVALHO
CARLOS MANUEL LADEIRAS DA SILVA
CARLOS JOSÉ GARCIA MILHEIRO LINO

MEDALHA D. JOSÉ DE LENCASTRE – OURO

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Associado fundador do Núcleo de Alfena, 
desde cedo assumiu a Direção e organização 
do Núcleo, soube sempre dirigir de forma 

moderada e equilibrada todas as atividades 
em que o Núcleo se envolveu. Sempre 
participativo em todas as ações Regionais 
e Nacionais, traduzindo-se em exemplo de 
participação envolvimento na persecução 
dos objetivos da FNA, pela sua capacidade 
de trabalho, empenho e desempenho a todas 
as solicitações da associação, destaca-se 
pela sua postura com correção, retidão, 
humildade, vontade, coragem, assim é um 
exemplo a seguir e merecedor muito especial 
desta distinção pelos serviços distintos e o 
grande mérito a favor da FNA, o associado do 
Núcleo de Alfena da Região do Porto, JOSÉ 
MANUEL ESTRELA FERREIRA MOTA

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Associado fundador do Núcleo da Campanhã, 
confidencia regularmente às novas gerações 
“O segredo da minha vida está no escutismo”. 
Sempre participativo em todas as ações 
Regionais e Nacionais, sempre disponível 
para apoiar a comunidade paroquial e corpo 
Nacional Escutas, que o tem como uma 
referência Escutista. Traduzindo-se em 
exemplo de participação e envolvimento na 
persecução dos objetivos do Escutismo, pela 
sua postura e correção, retidão, humildade, 
vontade, coragem e exemplo, é assim um 
exemplo a seguir e merecedor muito especial 
desta distinção pelos serviços distintos e de 
grande mérito a favor da FNA, o associado do 
Núcleo de Campanhã Região do Porto, JOSÉ 
DOS ANJOS MONTEIRO

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Pelo extraordinário espírito de serviço 
demonstrado ao longo dos anos em que é 
associado da FNA sobretudo pelo trabalho 
desenvolvido nos Núcleos e Região de 
Aveiro, estando nos últimos anos nas 
Direções Regionais, com competência 
assinalável e elevado grau de qualidade, 
contribuiu com o seu empenhamento para 
uma dinâmica inspiradora das atividades 
na Região muito em especial na altura 
em que foi preciso formar equipas para 
pôr em funcionamento de novo a Região 
de Aveiro. Assim é um exemplo a seguir e 
merecedor muito especial desta distinção 
pelos serviços distintos e de grande mérito 
a favor da FNA, o associado do Núcleo 
de Águeda da Região de Aveiro, ANTERO 
ALMEIDA FERNANDES

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Pelo extraordinário espírito de serviço 
demonstrado ao longo dos anos em que é 
associado da FNA, sobretudo pelo trabalho 
desenvolvido no Núcleo da Covilhã da 
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Região da Guarda, estando nos últimos 
anos na Direção do Núcleo, com assinalável 
competência e elevado grau de qualidade, 
contribuiu com seu empenhamento para 
uma dinâmica inspiradora das atividades 
na Região da Guarda em especial na altura 
em que foi preciso formar equipas para 
pôr em funcionamento a Região da Guarda 
fazendo parte da primeira Mesa de Conselho 
Regional como Presidente atual. Assim é 
um exemplo a seguir e merecedor muito 
especial desta distinção pelos serviços 
distintos e de grande mérito a favor da FNA, 
o associado do Núcleo da Covilhã da Região 
da Guarda, OLÍVIO DUARTE FAZENDA

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Durante o mandato da Direção Regional de 
Lisboa, 2016 – 2019, esteve em representação 
desta junto das instâncias eclesiásticas da 
Igreja de Lisboa. É de realçar ainda, a forma 
como , há 16 anos, sendo ainda dirigente do 
CNE, foi o percussor do Núcleo de São Jorge 
de Arroios, onde se integrou logo que cessou 
a sua ligação ao CNE, sempre disponível 
para qualquer serviço que lhe é solicitado, 
sabendo continuamente encontrar o seu 
lugar, com humildade e lealdade, sendo 
as suas excecionais qualidades, pessoais 
e humanas, e a dedicação revelada à causa 
dos Escuteiros Adultos na Região de Lisboa, 
dignas deste público testemunho, é atribuída 
esta distinção ao associado do Núcleo de 
São Jorge de Arroios, JOSÉ DO CARMO 
TRANSMONTANO TRINDADE

CRUZ DE MÉRITO SANTO CONDESTÁVEL

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Pela extraordinária dedicação e espírito de 
serviço, que sempre colocou à disposição 
da FNA, como associado demonstrando ao 
longo dos anos em que exerceu as funções 
a nível do Núcleo, Regional e na Mesa do 
Conselho Nacional durante anos, tornou-
se assim exemplo a seguir e merecedor de 
ser apontado como exemplo digno desta 
pública distinção o associado do Núcleo de S. 
Pedro do Bairro, da Região de Braga, JOSÉ 
AUGUSTO FERNANDES SILVA

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Pela extraordinária dedicação e espírito de 
serviço, que sempre colocou à disposição 
da FNA, como associado demonstrando ao 
longo dos anos em que exerceu as funções 
a nível do Núcleo, Regional e na Mesa do 
Conselho Nacional durante anos, tornou-se 
assim exemplo a seguir e merecedor de ser 

apontado como exemplo digno desta pública 
Distinção o associado do Núcleo de S. Pedro 
do Bairro, da Região de Braga, JOSÉ SAMPAIO 
VILELA

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Pelo extraordinário espirito de serviço 
demonstrado ao longo de vários anos 
desde que é associado da FNA, nos vários 
cargos que vem exercendo como chefe de 
Departamento Nacional de Expansão, na 
parte informática na criação de programas 
para a parte administrativa, grande entusiasta 
no radioescutismo acompanhando toda a 
dinâmica do Departamento também como 
Formador da FNA, onde contribuiu com o 
seu empenhamento para o elevado grau de 
qualidade nas ações levadas a cabo nestas 
áreas com assinalável competência e elevado 
grau de qualidade, torna-se assim exemplo 
a seguir e merecedor muito especial desta 
distinção por serviços distintos de grande 
mérito a favor da FNA, o associado do Núcleo 
da Palheira da Região de Coimbra, FILIPE 
JORGE SERÔDIO RELVÃO

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Pelo extraordinário espírito de serviço 
demonstrado ao longo de quinze anos em 
que é associada, sobretudo pelo trabalho 
desenvolvido nas últimas cinco Direções 
Regionais de Lisboa, com assinalável 
competência e elevado grau de qualidade, 
na gestão das áreas administrativas, 
contabilísticas, de material para cedência 
aos associados, de inventário e outros.
A ela se deve também o cuidado e a 
preservação do material que servirá de 
memória futura para a história da associação. 
Igualmente, sempre presente, tanto a nível 
do Núcleo, Regional e Nacional, contribuiu 
com o seu empenhamento para a dinâmica 
inspiradora das atividades criadas. Torna-se 
assim um exemplo a seguir e merecedora 
muito especial desta distinção por serviços 
distintos e de grande mérito a favor da FNA, 
a associada do Núcleo de Benfica da Região 
de Lisboa, ANA MARIA GONÇALVES DA SILVA 
TEODÓSIO

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Com um percurso Escutista desde lobito, 
passou por todas as seções do CNE, 
tendo sido dirigente como elemento do 
Agrupamento do Teixoso, é reconhecido 
pelo seu altruísmo, capacidade de trabalho 
e diálogo suporte firme do Núcleo e pessoa 
dedicada à Fraternidade de Nuno Álvares 
em cada dia. Pedra basilar da Fundação 
Anita Pina Calado, faz com que cumpra os 

valores da FNA ao serviço da comunidade 
em geral, não se furtando à prestação de 
apoios sempre que estejam ao seu alcance. 
Condecorado pelo Município da Covilhã pela 
sua prestação como cidadão e já agraciado 
do CNE de há longa data. Torna-se assim 
um exemplo a seguir e merecedor muito 
especial desta distinção pelos serviços 
distintos e de grande mérito a favor da FNA, 
o associado do Núcleo do Teixoso, da Região 
da Guarda, ARMÉNIO SARAIVA BALTAZAR 
CORREIA

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
Sacerdote desde 06/04/1957, Escuteiro 
desde que foi Pároco de Seia e Teixoso, 
onde fundou os respetivos Agrupamentos 
do CNE, Seia 1957/1958 e Teixoso 1962. Na 
Guarda foi assistente do Agrupamento 134 
do CNE e Fundou a 1.ª Companhia de Guias 
de Portugal em 23 de junho de 1968. Com 
antigos Dirigentes do Agrupamento 134 e 
do Agrupamento 30 do Seminário, criou o 
Núcleo da Guarda da FNA em 2017, sendo 
presentemente o seu assistente. Como 
Sacerdote e professor é criador do Instituto 
Superior de Administração, Comunicação e 
Empresas e Fundador da Rádio F. Mantém-
se como Diretor do Centro de Formação 
Assistência e Desenvolvimento da Guarda. A 
sua veia Escutista mantém-se também ativa 
sendo na área ecológica exemplo, liderando 
na Região o lançamento da produção de 
energias renováveis. Escutismo que foi a 
sua bitola ao longo da vida, levou-o entre 
os seus e para além-fronteiras, a fazer da 
sua vida uma constante batalha na senda do 
saber, da partilha e da interação com o seu 
próximo, valores defendidos e mantidos pelo 
Escutismo. Desde cedo o demonstrou, tendo 
sido organizador do XII ACAMPAMENTO 
NACIONAL entre 25 e 31 de agosto de 1964 
no Teixoso, com a presença de Escuteiros 
Estrangeiros. Foi agraciado pelo CNE com 
as Medalhas de Bronze, Prata e Ouro. 
Tornou-se assim um exemplo a seguir e 
merecedor muito especial desta distinção 
pelos serviços distintos e de grande mérito 
a favor da FNA, o associado do Núcleo da 
Guarda, Região da Guarda, Pe. VIRGÍLIO 
MENDES ARDÉRIUS
 

COLAR DA FUNDAÇÃO

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Possuidor de um currículo Escutista de 
particular relevo, extraordinária dedicação 
demonstrada nas funções que exerceu e 
que lhe foram confiadas, quer no apoio 
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à Direção Nacional quer na Formação, 
onde o seu trabalho foi fundamental para 
a implementação da Formação da FNA. 
Por último e já um sonho de alguns anos, 
concluiu o livro “A HISTÓRIA DA FNA” que 
pela sua riqueza assinala datas importantes 
de acontecimentos e atividades da FNA desde 
a sua Fundação. Tornou-se assim merecedor 
desta pública distinção, o associado do 
Núcleo da Penha de França, da Região de 
Lisboa, CARLOS FÉLIX MANA

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Possuidor de um currículo Escutista de 
particular relevo, extraordinária dedicação 
demonstrada nas funções que exerceu nos 
vários cargos de Presidente de Núcleo, 
Presidente da Direção Regional e vários anos 
na Mesa do Conselho Nacional em todos os 
cargos que desempenhou, contribuindo de 
forma significativa para o desenvolvimento e 
engrandecimento da FNA. É manifestamente 
merecedor desta distinção, o associado 
do Núcleo de Ávidos da Região de Braga, 
ANTÓNIO AUGUSTO CAMPOS DE SOUSA 

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Possuidor de um currículo Escutista 
de particular relevo, extraordinária 
dedicação demonstrada nas funções que 
exerceu dignificando a associação na 
sua Região assim como a nível Nacional, 
desempenhando vários anos o cargo de 
Secretário Internacional tendo promovido os 
Escuteiros Adultos em Cabo Verde. Homem 
de sentido Escutista apurado, acompanhado 
por uma fé inabalável tendo sempre uma 
palavra positiva a transmitir às gerações 
mais jovens, sendo um exemplo a seguir. É 
manifestamente merecedor desta distinção 
o associado do Núcleo de Oliveira do Douro 
da Região do Porto, ANTÓNIO TAVARES 
FONTINHA

7 – HOMOLOGAÇÕES 

- Nada

Lisboa e Sede Nacional, aos 31 de dezembro 
de 2019

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional



21Dezembro 2019

Órgão Oficial
da Fraternidade
de Nuno Álvares

Ano XIV - N.º 47
dezembro 2019

Ficha Técnica
Diretor:

Domingos Leal do Paço

Designer
Execução Gráfica:

Luís Tavares

Reportagem fotográfica: 
Luís Tavares
Duarte Lopes
João Gomes
José Baptista

Internet:
Duarte Lopes

Colaboraram neste número:

Domingos Leal do Paço
João Policarpo

Pe. Joaquim Nazaré
Luís Abreu

David Loureiro
Jorge Marques

Filipe Relvão
Jorge Carvalho

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

14 de dezembro, 01h35m.
Um contingente de escuteiros da FNA, acompanhados por 25 elementos do CNE e uma 
família local, viajavam numa composição em direção a Porto - S. Bento.
Em consequência do desmoronamento de um talude, provocado pela intempérie dos últimos 
dias com muita precipitação, registou-se um embate e consequente descarrilamento da 
carruagem dianteira, na saída do túnel de Oliveira, à entrada da estação de Caíde Rei - 
Lousada na linha do Douro. Resultado: dezanove feridos graves e alguns feridos ligeiros. 

Este era o cenário do Exercício Distrital “EXEDISPOR 2019”, promovido e organizado pelo 
Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, sobre o comando do Comandante 
Operacional Distrital, Tenente-Coronel Carlos Rodrigues Alves.
Estiveram envolvidas neste exercício: CP - Comboios de Portugal, Infraestruturas de 
Portugal, Câmara Municipal de Lousada, Junta de Freguesia de Caíde de Rei, GNR, ficando 
as operações de socorro aos cuidados do INEM e mais 25 corporações de bombeiros do 
distrito do Porto, sendo recolhidos os feridos graves no Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (Hospital Padre Américo de Penafiel). Participação especial da Fraternidade Nuno 
Álvares na mobilização e representação de figurantes.
A participação da FNA nestas atividades tem como objetivo a cooperação e espírito escutista 
de Missão e Cidadania, mas serve igualmente na preparação e formação dos associados para 
missões a que venham a 
ser solicitados. 
Participaram associados 
da Região FNA do Porto e 
de Braga. •

Jorge Carvalho
Chefe do Departamento 
Nacional de Proteção Civil

Departamento Nacional de Proteção Civil
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