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Desafios presentes e futuros…

Meus caros Irmãos Fraternos e Amigos,

Neste número 49 do nosso jornal COMPASSO deste mês julho e depois 
de um confinamento mundial pela situação epidémica provocada 
pela “COVID19” que nos levou a cancelar todas as nossas atividades, 
estamos de volta embora ainda com as devidas restrições aconselhadas 
pelas autoridades de saúde e pelo nosso Departamento Nacional de 
Prevenção e Saúde que acompanha a par e passo todas as orientações 
que os órgãos Nacionais nos vão transmitindo, com alguns conselhos 
e cuidados para termos nas nossas atividades futuras.
Iluminados pelo Compromisso de Escuteiros Adultos de fazermos 
o melhor que podemos e da melhor vontade, contando sempre com 

ajuda de Deus, dando como reflexão o nosso tema anual “A mística do COMPROMISSO”, que um Escuteiro 
toma por sua honra e sempre em condições de cumprir o seu dever.
Sabemos que os Associados têm feito o seu melhor, com as suas famílias e ajudando no possível a nível 
local aqueles que tanto pelo seu desânimo ou pela sua saúde estão mais frágeis, tivemos e temos muitos 
Associados a dar o seu melhor, bem-haja a todos.
Conforta-nos a certeza de que, quando nos esforçamos por dar o nosso melhor, por sermos mais amigos 
de Deus e dos outros, sendo úteis e cumprimos a nossa Lei de Escuteiro, contamos sempre com a ajuda 
de Deus, pois ele caminha sempre ao nosso lado e assim somos muito mais felizes.
Com este sentimento e nesta altura marca-nos também a retoma do nosso Conselho Nacional que teve 
lugar no dia 27 junho 2020, ocasião para resolver alguns assuntos pendentes a nível Administrativo, 
com a aprovação de Relatório de Contas referente ao ano 2019, assim como a aprovação de Plano e 
Orçamento para ano 2020 e como já esperávamos há muito, a votação descentralizada para a eleição 
da Direção Nacional para o triénio 2020/2022. Com o COMPROMISSO de dar o nosso melhor, contando 
com a ajuda de Deus e também, com ajuda de todos os responsáveis da FNA e todos os Associados. Só 
caminhando juntos conseguiremos levar a nossa FNA ao mais alto nível de uma Associação de Escuteiros 
Adultos preparados para “Deixar o Mundo melhor do que encontraste”.
Não posso deixar de me referir ao 65.º Aniversário da FNA que este ano estamos a festejar, por todas as 
razões já faladas e passadas, não foi possível qualquer iniciativa para festejar esta data tão importante. 
Estamos a meio do ano e ainda poderemos fazer algo de destaque para esta comemoração e assim como 
primeira ação de comemoração e uma vez que o jornal o COMPASSO está na sua 49.ª edição, queremos 
celebrar também esta data, pelo que iremos transformar este jornal em pequena revista COMPASSO 
no próximo número 50, com algumas transformações de conteúdos e grafismo e uma nova equipa de 
Comunicação, aproveitando já esta iniciativa para fazer parte e dar início às Comemorações dos 65 anos 
da Fraternidade de Nuno Álvares.
Neste momento quero agradecer a todos quantos colaboraram comigo ao longo destes 14 anos 
desempenhados ao serviço da FNA dirigindo este jornal procurando incutir mais desafio e mais 
informação e vontade de fazer melhor. A todos o meu muito obrigado.
Quero também destacar a atividade que nos foi possível fazer e adaptarmo-nos aos tempos atuais 
que vivemos de distanciamento fazendo no formato ZOOM vídeo conferência de RádioEscutismo o 
ACARRÁDIO que decorreu no dia 18 p.p. com uma forte participação de Associados Radioamadores e 
Amigos Radioamadores que estão sempre presentes com a FNA.
Não poderia terminar sem também dar destaque ao nosso Departamento de Ambiente, neste fim de 
semana o Chefe do Departamento David Loureiro com o seu STAFF deslocou-se à Região da Guarda 
para dar início à preparação da grande atividade de Ambiente que está prevista em calendário de 
atividades Nacionais 2020 para o próximo mês de outubro, se todas as condições de segurança estiverem 
asseguradas.

Continuando sempre Alerta para Servir.  •
Domingos Leal do Paço

 Presidente da Direção Nacional da FNA
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Missão do Assiatente Nacional...

Nomeado Assistente Nacional da Fraternidade Nuno Álvares em oito 
de maio de dois mil e doze pela Conferência Episcopal Portuguesa, o 
Pe. Joaquim Nazaré Domingos veio permitir concretizar um sonho de 
sempre, o de a Fraternidade ter um Assistente Nacional (1).
Nascido no ano de mil novecentos e cinquenta e oito, e ordenado 
presbítero em vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e 
seis, o Pe. Joaquim da Nazaré começou a colaborar com o Escutismo 
no Corpo Nacional de Escutas na Região de Lisboa no ano letivo de 
mil novecentos e oitenta e dois oitenta e três. Foi Assistente de 
Agrupamento Adjunto do Agrupamento 317 de Alverca durante três 

anos, e fez parte da Patrulha Lince no Região de Lisboa que tinha como líder o então Padre Manuel 
Clemente e colaborava com a Assistência Regional. Nesta fase fez o Curso de Iniciação Prática e foi 
investido dirigente. Depois foi Assistente do Núcleo do Oeste do Corpo Nacional de Escutas durante 
quinze anos, e Assistente Nacional do CNE durante cinco anos. Assistente Nacional da Fraternidade há 
oito anos até à atualidade.
A missão do Assistente Nacional, nomeado pela Conferência Episcopal, é antes de mais a de representar 
a hierarquia da Igreja na Associação (2). Toda a relação institucional da Associação com a Hierarquia da 
Igreja, ao nível Nacional, a Conferência Episcopal, deve ser mediada pelo Assistente, assim como da 
Conferência Episcopal com a Associação. Nesta qualidade o Assistente faz parte da Mesa dos Conselhos 
Nacionais, e também acompanha de perto a Direção Nacional, participando habitualmente nas suas 
reuniões e tomadas de decisão.
Para além destes aspetos o Assistente participa nas Atividades organizadas pela Associação e 
nomeadamente pela Direção Nacional, destacando a área da Formação, e a das Atividades de animação 
em geral. Garante momentos celebrativos da Fé em atividades da Fraternidade, e também apoia 
a Associação enquanto Associação Privada de Fiéis no exercício de seu múnus de Apostolado e de 
Evangelização. O exercício do Apostolado através da realização de atividades de serviço e ação sócio 
caritativa dentro do sentido da missão cristã no mundo, e de acordo com a mística escutista. Também 
no campo da Evangelização a Fraternidade, e com o apoio do Assistente Nacional e toda a equipa de 
Assistentes, tem a missão de, pelo bom testemunho de vida cristão, anunciar o evangelho ao mundo de 
hoje.
Para além dos documentos do Concílio Vaticano Segundo sobre a Igreja, a sua Missão e a Formação 
e Apostolado dos Leigos (3), é muito importante conhecer e pôr em Prática dois documentos do Papa 
Francisco: a “Evangelii Gaudium”, A Alegria do Evangelho; e a “Laudato Si’”, sobre o cuidado da casa 
comum. A “Alegria do Evangelho” Sobre a missão de evangelizar o mundo contemporâneo; e “O Cuidado 
da Casa Comum” sobre o cuidado com a dimensão ecológica e o meio ambiente. A missão da Igreja 
em relação aos seres humanos, nossos irmãos, e em relação à Natureza o nosso meio ambiente, que 
assumimos como Associação de Fiéis. •

Notas:

(1) “História da Fraternidade Nuno Álvares”, página 100;
(2) Estatutos da Fraternidade Nuno Alvares, Artigo 3.º
(3) Documentos do Concílio Vaticano II: “A Santa Igreja”; “A Igreja no Mundo Actual”; “Decreto sobre 

o Apostolado dos leigos”.

Pe. Joaquim Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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Palavra e Escutismo
Sou o Associado Domingos Leal do Paço, do Núcleo de Santa Catarina da Região de 
Lisboa, Cidade onde nasci há 69 anos, sou casado, tenho dois filhos e quatro netos e vivo 
em Bicesse - Cascais. 

Ingressei nos Escuteiros CNE em 1966, no Agrupamento 48 - Santa Catarina da 
Região de Lisboa, como Explorador, 
neste Agrupamento fiz ainda 
as Investiduras de Caminheiro e 
Dirigente. Desempenhei entre outras 
funções e cargos, as de Guia de 
Patrulha, Guia de Grupo, Chefe de 
Equipa, Chefe do Grupo Júnior, Chefe 
de Clã, Chefe de Agrupamento Adjunto 
e Chefe de Agrupamento. Fui ainda Vice-presidente e Secretário do Conselho 
Fiscal Regional da Região de Lisboa durante vários mandatos.

Esta foto representa o início da minha GRANDE caminhada há 55 anos quando 
parti para o 1.º acampamento que marcou a minha vida de Escuteiro e de Igreja 
como Cristão o que me ajudou muito a ser o homem que hoje sou.

- Fui sempre um otimista e sonhador que acreditei sempre nos jovens Escuteiros e com eles consegui fazer coisas extraordinárias.
- A persistência e a capacidade de dialogar é um dos pontos que marca a minha forma de estar.
- Adoro os desafios e coisas impossíveis, não aceito com facilidade um «isso não é possível». Não posso com falsidades.
- Gosto muito de conhecer novas pessoas, novos desafios e novas realidades.
- Sou apaixonado pelo Escutismo CNE e agora pela FNA, pelo seu potencial e acredito no futuro que todos já estamos a construir.

Ingressei na FNA em maio de 1999, tendo exercido a função de Presidente de Núcleo como um dos fundadores do Núcleo da FNA 
de Santa Catarina da Região de Lisboa, neste Núcleo exerci ainda os cargos de Vice-presidente e Secretário de Núcleo. Fui também 
Vice-Presidente da Direção Regional de Lisboa da FNA. Fui em 2003 nomeado Chefe do Departamento Nacional de Design e Imagem. 
Em 2007 fui nomeado Assessor da Direção Nacional para a Área da Comunicação. No Conselho Nacional de Novembro de 2009 fui 
eleito Secretário Nacional para a Comunicação, Design e Imagem, para o quadriénio de 2009 – 2013. Em 2011, frequentei o 1.º Curso 
Nacional de Formadores da FNA, tornando-me membro do Quadro Nacional de Formadores da FNA, onde recebi o Diploma e Insígnia 
de Formador. Em 2013, fiz parte da equipa de Formadores que realizou o 2.º Curso de Formadores da FNA e apresentei os trabalhos 
necessários para o 1.º Curso de Diretores de Formação, fui classificado como Diretor de Formação da FNA, onde recebi o Diploma e 
insígnia. Na FNA fui agraciado em 2003 com a Medalha de D. José de Lencastre e em 2016 com a Cruz de Mérito Santo Condestável. No 
Conselho Nacional de Janeiro de 2014 fui eleito Secretário Nacional para a Expansão, Comunicação e Imagem, para o triénio de 2014 
– 2017. No Conselho Nacional de Dezembro de 2016 fui eleito Presidente da DireçãoNacional da FNA, para o triénio de 2017 – 2019. No 
Conselho Nacional de junho de 2020 fui reeleito Presidente da Direção Nacional da FNA, para o triénio de 2020 – 2022.

Neste momento é para mim um motivo de orgulho e satisfação continuar a presidir à Direção Nacional da Fraternidade de Nuno 
Álvares e assumo, perante todos os Associados esta tão grande responsabilidade.
“A ideia de Fraternidade tem de ser pensada e vivida todos os dias...”  conforme mencionado no nosso programa de candidatura.

Assim escolhemos nosso Lema: “SERVIÇO, É A NOSSA RAZÃO DE EXISTIR”
Precisamos de nos manter:  COMPROMETIDOS e ATUANTES, para sermos mais CAPAZES DE SERVIR.
Ao longo dos anos temos sempre dito que a FNA é SERVIÇO. É, pois altura de interiorizarmos essa nossa RAZÃO DE EXISTIR, 
adotando-a como LEMA desta nova Candidatura.
Se conseguirmos dar cada vez mais uma maior relevância a esta forma de estar, que acreditamos ser claramente entendida por 
todos, iremos dar passos importantes para o reconhecimento da FNA 
como uma Associação de Escuteiros Adultos.
E afinal... Esse foi o pedido deixado por BP a todos nós Escuteiros.

“Procurai deixar o mundo um pouco melhor de que o Encontrastes”
Tenho a certeza de que, com o nosso trabalho e com a ajuda de todos, 
teremos uma FNA melhor. 

Quero com esta foto recordar o dia da festa do meu Agrupamento 
CNE 48 Santa Catarina em 1998, na altura em que exercia a função de 
Chefe de Agrupamento em fim de mandato. Na cerimónia na presença 
do Presidente da Direção Nacional da FNA da altura, Velez da Costa, 
do Assistente do Agrupamento Pe. Paixão, todos os Escuteiros, 
amigos e Comunidade, anunciei o COMPROMISSO com mais alguns 
antigos Escuteiros de fundar o Núcleo da FNA de Santa Catarina cuja 
inauguração teve lugar no ano seguinte 1999.   •

Destaque



5Julho 2020

Destaque
António Marques Mendes Cardoso
Vice-presidente da Direção Nacional da FNA

Quando aos doze anos entrei para o Escutismo, mais concretamente para o Agrupamento 
36 de Marinha Grande, jamais imaginava que depois de tantos anos, ainda estaria no ativo.

A minha caminhada foi iniciada nos exploradores juniores, era assim que se denominava 
na época, passando por todas as secções, fui investido de Dirigente com apenas vinte 
anos. Estive como Dirigente em todas as secções, mas confesso que a que me deu mais 
alegrias foi o clã. 

No ano 1972, impulsionado por um amigo, junto com o chefe de agrupamento e alguns 
caminheiros, fui assistir ao Jamboree do ar a casa dum radioamador. No ano seguinte, 
já com licença de radioamador e estação própria, participei/participámos no JOTA 1973. 

Deu-se assim o início daquilo que veio a ser o meu hobby principal ao longo da vida, e que reforçou o meu conhecimento e 
formação nas áreas da eletrónica e comunicações. 

Alguns anos depois, já perto dos 30, tive de deixar de estar ativo no Agrupamento, porém mantive-me por perto… ajudando no que 
era possível, sempre que me pediram.

A vida foi rolando, o espírito de Escuteiro existia, mas as condições da vida não permitiam mais…
Licenciei-me em eletrónica, para ter melhores conhecimentos que me permitissem gerir uma pequena empresa de manutenção 
industrial de minha propriedade, e manter economicamente a minha família.

Casado e, com três filhos, a vida estabilizada, era hora de responder ao convite que me foi feito para criar um núcleo da FNA 
na Marinha Grande. Foi assim que em 2006, junto com um grupo de amigos, iniciámos o núcleo de Marinha Grande, do qual fui 
presidente da primeira direção.

A nível nacional, já desempenhei diversas funções e cargos:
Responsável pelo JOTA, Secretário da Comissão de Eleições, Chefe de Departamento Radioescutismo, Formador, Diretor de 
Formação, Responsável pela equipa do 2.º Curso de Formadores, Secretário da Direção Nacional para a Formação.
Tenho vindo a colaborar com o CNE da Região de Leiria-Fátima, no apoio às comunicações do Departamento de Proteção Civil, 
nas várias atividades.

Em reconhecimento de todo este meu empenho, fui condecorado pelo CNE, Região de Leiria-Fátima com as “Medalhas de 
agradecimento” de 3.ª classe Bronze e 2.ª classe Prata. E pela FNA com a “Medalha de Mérito Santo Condestável”.

Hoje como Vice-presidente da Direção Nacional, tenho como objetivo, ajudar a levar por diante esta missão do lema “Serviço é a 
nossa razão de existir”, a que nos propusemos para este mandato.

Tendo a meu cargo a secretaria administrativa e financeira, área onde estamos a introduzir algumas alterações por forma a que 
seja transparente e eficaz. 

Melhorar alguns documentos base, por forma a torná-los mais fáceis de preencher e arquivar em suporte informático. Nesta área 
estamos empenhados em reduzir a nossa pegada ecológica, evitando ao máximo o uso de impressão em papel. Neste capítulo, 
incluímos os censos anuais que no futuro serão acompanhados da lista dos associados por núcleo, permitindo a conferência e 
correção de dados, para termos a base de dados nacional mais completa e correta. 

Reestruturar os custos financeiros, para ajudar ao maior aproveitamento dos mesmos, possibilitando menores custos para os 
associados.

São ainda da minha responsabilidade, os Departamento Nacionais de Prevenção e Saúde, que estamos a desenvolver a bom 
ritmo, e que muito precisa do apoio de todos, por isso estamos a constituir uma equipa a nível Nacional, que mais do que nunca 
faz todo o sentido.

E ainda, o Departamento Nacional de Radioescutismo, este já bem implementado, mas que tem sempre coisas novas para 
desenvolver. Neste momento tem de ser uma boa ajuda nas comunicações do DPS.
Por fim o Departamento DMF, é o que até ao momento já sofreu maior adaptação, desde a reorganização do espaço, à criação de 
documentos para o acompanhamento da gestão de stocks, custos e cedências. Há que continuar a melhorar e evoluir.
Com a colaboração de toda a equipa, e dos associados em geral, estou convicto que levaremos por diante a missão com que nos 
comprometemos.
Cada um na sua missão, para todos junto fazermos jus ao nosso lema!

Serviço é a nossa razão de existir. •
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Destaque
José Luís Silva
Secretário Internacional e
Secretário da Direção Nacional para a Expansão

Sou associado do Núcleo de S. Dâmaso, Guimarães, cidade onde vivo e nasci há 55 
anos. Licenciei-me em Relações Internacionais na Universidade do Minho e trabalho 
como agente comercial para o mercado externo. Sou casado e tenho duas filhas. 
Fui um dos fundadores do meu Núcleo, e o seu primeiro Presidente. Durante dois 

mandatos fui Presidente da Mesa do Conselho Regional de Braga e, de seguida, Presidente da Direção Regional, também 
em dois mandatos. Liderei as equipas organizadoras do I ACAREG, do VII ACANAC e da Atividade Nacional de 2014. Depois de 
deixar o mais alto cargo regional, continuei a trabalhar com a nova Direção, como responsável pelo Departamento Regional 
de Expansão e como diretor da revista “Caminho a Seguir”. Integrei novamente a Direção do meu Núcleo, desta vez como um 
dos Secretários. Sou Diretor de Formação. Fui agraciado com três Louvores Nacionais e as Medalhas da Solidariedade, Dom 
José de Lencastre e de Mérito Santo Condestável.

Quando aceitei o desafio para integrar a lista candidata à Direção Nacional, tinha plena consciência da responsabilidade inerente 
e dos seus desafios. No entanto, conheço muito bem todos os elementos do executivo nacional, superiormente liderado pelo 
Domingos Leal do Paço, que oferece garantias à Associação de um trabalho de qualidade. Assim, ao sermos eleitos e assumir o 
cargo de Secretário Internacional e para a Expansão, tenho presentes os seguintes objetivos:

Secretaria Internacional:

- garantir a presença e a participação da FNA na FEGA (a Federação portuguesa de Escuteiros e Guias Adultos, que congrega a 
FNA, a Fraternal da AEP e a Associação das Antigas Guias).

- levar à prática, no âmbito da FEGA, o Workshop da sub-região da ISGF - Europa do Sul, em data ainda a definir, uma vez que a 
data original, que estava prevista para o final do mês de Março deste ano, teve que ser anulada, por razões óbvias.

- tentar a participação de um bom número de escuteiros adultos estrangeiros no Acampamento Nacional, que realizaremos na 
Região da Guarda, no próximo ano.

Secretaria para a Expansão:

- a Expansão é da responsabilidade de cada associado e a melhor forma de o fazer é contribuirmos para que a FNA seja atraente 
para os que a veem de fora, e isso passa pela adoção da qualidade como fator fundamental. Se nos estabelecermos como um 
parceiro válido, credível e útil nas nossas comunidades e, principalmente, junto do CNE, a Expansão surgirá naturalmente.

- iremos, no entanto, fazer uma abordagem sistemática junto das Dioceses com menos ou nenhuma presença da FNA, com 
especial incidência juntos das estruturas regionais do CNE.

- Estaremos atentos e disponíveis para “agarrar” todas as oportunidades de Expansão que surjam, colaborando com todas as 
estruturas regionais, com os Núcleos, ou com os associados individuais que nos apresentem possibilidades de expansão da FNA 
em todo o território nacional, incluindo as Regiões autónomas.  •
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Destaque
Filipe Jorge Serôdio Relvão
Secretário da Direção Nacional para os Sistemas de Informação

Sou Associado do Núcleo da Palheira, Região de Coimbra, sou Administrador de 
Sistemas Informáticos. Nasci em 1975, em Colmar - França, resido em Condeixa-a-Nova 
e trabalho habitualmente na Figueira da Foz.
Detenho o Curso Técnico-Profissional de Informática desde 1994; tenho frequência 
do último ano do Curso de Engenharia Informática e de Sistemas; várias certificações 
Microsoft e Cisco, sou, também, formador certificado (IEFP).
Ingressei no CNE em 22 de fevereiro de 1987, na fundação do agrupamento 1086 – 
Palheira - região de Coimbra, como Explorador Júnior da Patrulha Águia.
Saí do agrupamento em 1997, como caminheiro.

Em todas as secções fui sub-guia ou guia e guia de grupo. Como caminheiro estive dois anos em comissão de serviço na III.ª 
seção; participei na génese do Clã Universitário de Coimbra. Participei no ACANAC do Palheirão e em vários Jambeiras. Em 
1995, já sem idade para participar, visitei o 18.º Jamboree Mundial - Flevolândia, Países Baixos (Holanda).
Após a saída do CNE, fui desafiado para criar o Grupo de Jovens de S. Pedro - Palheira. Grupo que liderei entre 1998 e 2002, 
ocasionalmente ainda participo em alguns dos seus eventos.
Em 2005, liderei a primeira tentativa de fundação de um Núcleo da FNA na Palheira, o processo foi-se arrastando e com a 
morte do Chefe Alcides Matos o processo perdeu um dos mentores.
Em 2010, volto a liderar o processo e sou eleito Presidente nos dois primeiros mandatos.
Em 2012 participei no 2.º Curso de Formadores da FNA e em 2013 qualifiquei-me como Formador. Como Formador estive 
na criação dos cursos: Base, Aprofundamento, Gestão e na readaptação e realização do último curso de Formação de 
Formadores. Tenho feito parte de equipas formativas de norte a sul do país.
Em 2014 fui convidado, pelo Coordenador do Grupo de Trabalho de Revisão de Estatutos e Regulamentos para o Grupo.
No departamento de Radioescutismo fui por vários anos o Coordenador do JOTI. Embora não fosse radioamador. Foi então 
que fui desafiado, pelo António Cardoso e pelo Jorge Marques. Fiz os exames e hoje sou Radioamador da categoria mais alta.
No triénio de 2017 – 2019, fui Chefe do Departamento de Expansão.
Fui distinguido com Diploma de Mérito do CNE e com as Medalhas da Solidariedade, Dom José de Lencastre e Cruz de 
Mérito Santo Condestável da FNA.

Quando o Domingos Leal do Paço me desafiou para a lista candidata, estava ciente dos desafios que se avizinham, até 
porque já no anterior mandato, tinha apontado algumas linhas para que, com a ajuda dos Sistemas de Informação, a FNA 
pudesse evoluir e crescer.

Algumas dessas linhas são:
• Uma nova plataforma Web, mais atual e atrativa;
• Uma nova aplicação de base de dados, mais robusta e capaz de responder às atuais necessidades;
• Ferramentas/tecnologias para ajudar na gestão e organização;
• Dotação de e-mails institucionais em todos os níveis da Associação. •
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Destaque
Luís António Abreu
Secretário da Direção Nacional para a Formação

Escriturário, 46 anos, casado e residente em Guimarães. Entrei para o CNE no 
Agrupamento 322 de Urgezes como Lobito. Por razões da vida pessoal e familiar, saí 
do Agrupamento. Em 2010, ingressei na FNA no Núcleo de Urgezes, nesse mesmo 
ano frequentei com aproveitamento o 1.º Curso de Formadores da FNA, realizado 
em Almada.

Em 2011, tornei-me membro do Quadro Nacional de Formadores. Fui Formador no 1.º Curso Base da Região de Braga, 
realizado em Sande S. Martinho. Exerci a função de Vice-Presidente do Núcleo de Urgezes no triénio 2011/2014.

Em 2012 fiz parte da Equipa Organizadora do VII ACANAC III Jamboree da FNA, realizado no Penha Centro Escutista 
de Guimarães. Recebi um Louvor Regional e um Agradecimento da Direção Nacional. Nesse mesmo ano, fui 
Formador no 2.º Curso de Formadores da FNA, realizado em Mangualde, e apresentei os trabalhos necessários 
para o 1.º Curso de Diretores de Formação, fui classificado como Diretor de Formação da FNA, recebi o Diploma e 
insígnia em 2013.

Em 2013 participei no 1.º Curso dos Antigos Escuteiros e Guias (AEG); fui formador no 1.º Curso de Gestão Financeira e 
Administrativa de Núcleo e Diretor do 2.º Curso Base da Região de Braga, realizado em Ronfe. Fui Formador e Diretor do 
2.º Curso de Gestão Financeira e Administrativa de Núcleo da Região de Braga.

Em 2014 fui nomeado Chefe do Departamento Nacional de Formação, 2014 – 2016; fiz parte da Equipa Organizadora da 
Atividade Nacional “75 anos Um Sonho Uma Realidade”, realizado no Seminário Nossa Senhora da Conceição e no Sameiro 
em Braga, fui Diretor do 3.º Curso Base da Região de Braga, realizado em Mesão Frio. Fui Diretor e Formador do 1.º Curso 
Base e 1.ª Ação de Formação na Área Norte com Associados dos Núcleos de Chaves e Vila Real, realizado em Chaves. Fui 
agraciado pelo seu Núcleo com um Louvor.

Em 2015 fui Formador nos primeiros Cursos Bases ministrados na Região de Aveiro, nomeadamente em Murtosa e 
Anadia; fui responsável pela organização da receção da Imagem Peregrina de S. Nuno no Arciprestado Guimarães - 
Vizela; fui Diretor e Formador do IV Curos Base da Região de Braga, realizado em Pedome; fui Formador no 1.º Curso 
de Aprofundamento, ministrado pela Secretaria Nacional da Formação, realizado em Medelo – Fafe, Região de Braga; 
fui Diretor e Formador no 1.º Curso de Aprofundamento, ministrado pela Secretaria Nacional da Formação, realizado 
na Palheira – Coimbra, Área Centro. Na FNA fui agraciado pela Direção Nacional em 2016 com a Medalha de D. José 
de Lencastre.

No Conselho Nacional de dezembro de 2016 fui eleito Secretário da Direção Nacional para a Formação, para o triénio de 2017 – 2019.
Durante o mandato como Secretário Nacional para a Formação desenvolvi vários contactos com as Direções Regionais e 
com os Núcleos sem Direção Regional para a realização de Ações de Formação e fui Diretor do 3.º Curso de Formadores 
realizado em Coimbra.

Em 2020 no Conselho Regional da Região de Braga fui agraciado pela Direção Nacional com a Medalha de Cruz de Mérito 
de Santo Condestável.

No Conselho Nacional Descentralizado de 27 de julho fui eleito Secretário da Direção Nacional para a Formação, para 
o triénio de 2020 – 2022. •
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Luís Tavares
Chefe de Departamento Nacional
do DMF

Sou o Associado Luís Alberto da Silva Tavares, do Núcleo de Santa Catarina da 
Região de Lisboa, Cidade onde nasci e vivo há 60 anos, sou casado e tenho dois 
filhos. 

Ingressei no CNE em 1968, no Agrupamento 49 – Mercês onde fiz a promessa de 
Lobito e de Explorador. Em 1973 entrei para o Agrupamento 48 - Santa Catarina da 

Região de Lisboa, tendo mais tarde feito a promessa de Caminheiro. Desempenhei entre outras, as funções de Chefe de 
Equipa e Chefe Adjunto de Clã, tendo também colaborado com a Junta Regional na reorganização da IV Secção do Núcleo 
Ocidental.

Entrei para a FNA em maio de 2016 ingressando no Núcleo de Santa Catarina - Lisboa, tendo sido convidado pela Direção 
Nacional para exercer o cargo de Chefe do Departamento Nacional de Comunicação e Imagem para o triénio de 2017 – 2019. 
Nesta nova Direção eleita para o triénio de 2020 – 2022 passei a exercer o cargo de Chefe do Departamento do DMF.

Como Escuteiro, tento sempre seguir as pegadas de BP, deixando o mundo um pouco melhor do que o encontrei, bem 
como estar sempre pronto a Servir o próximo e a comunidade. •

Destaque
João Alves
Chefe de Departamento Nacional
de Comunicação

Sou o Associado João Manuel Gomes Alves, do Núcleo de Santa Maria dos Olivais 
da Região de Lisboa, cidade onde nasci e vivo à 54 anos, sou divorciado e tenho dois 
filhos.

Ingressei no CNE em 1977, quando da reabertura do Agrupamento 61 - Santa Maria 
dos Olivais, onde fiz a Promessa de Explorador Júnior em 1979, desempenhando a 

função de Guia da Patrulha Falcão até fazer a Promessa de Caminheiro, onde fui Chefe de Equipa Einstein.

Entrei para a FNA em 1996, sendo um dos fundadores do Núcleo de Santa Maria dos Olivais, desempenhando por várias 
vezes o cargo de Secretário-Tesoureiro.

Desde então participei em diversos Acampamentos, Jornadas e Conselhos Nacionais e Regionais, colaborando com as 
Direções Nacionais e Regionais na área da Imagem e Comunicação tais como o “Compasso” e o “Lais de Guia”.

Fiz parte como Secretário da Direção Regional de Lisboa no quadriénio 2016-2019.

Nesta nova Direção Nacional eleita para o triénio de 2020-2022, fui convidado para exercer o cargo de Chefe de Departamento 
de Comunicação, onde espero poder contribuir com a ajuda de todos para uma melhor divulgação daquilo que somos como 
Escuteiros Adultos.

Como Escuteiro, sempre procurei praticar o Ideal de BP, tanto na vida pessoal, como Escutista, sinto-me feliz fazendo os 
outros felizes, disponível para ajudar o próximo e a Comunidade, sem esperar recompensa. •
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Jorge Marques
Chefe de Departamento Nacional
de Radioescutismo

Jorge Manuel Alexandre Marques, iniciei o meu percurso Escutista em 1979, tendo 
integrado a formação inicial do Agrupamento 585 do Corpo Nacional de Escutas, 
de Corroios na Região de Setúbal, na III secção como Explorador Sénior. Neste 
Agrupamento fui Caminheiro e mais tarde Dirigente, tendo exercido vários cargos, 
como Secretário e Tesoureiro do Agrupamento. 
Em 2004 integrei a fundação do Núcleo de Vale de Milhaços da Fraternidade de 

Nuno Álvares, na Região de Setúbal.
Em 2008 integrei a fundação do Núcleo de Nossa Senhora da Graça em Corroios, também da Fraternidade de Nuno Álvares 
da Região de Setúbal. 
Em 2010 ingressei no Núcleo de Santo André, Barreiro. Em 2013 reabri o Núcleo de Vale de Milhaços, tendo como orago 
Patrono da Paróquia São João Batista. Fui nomeado para o cargo de Chefe de Departamento Nacional de Radioescutismo 
em 2014, lugar que ainda desempenho atualmente (2020).  •

Destaque

Escuteiros da Fraternidade de Nuno Álvares - FNA
Chamados para serem “acolhedores” no Santuário de Fátima
Todos os fins de semana de setembro e outubro, os Escuteiros Adultos da FNA vão fazer a “experiência de serem peregrinos 
com os peregrinos”.

Em tempo de desconfinamento, o Santuário de Fátima sentiu a necessidade de ter mais pessoas a acompanharem os 
peregrinos. E, nesse sentido, fez a proposta aos Escuteiros Adultos da FNA para serem “acolhedores”.

Esta ideia “surge no contexto da pandemia da Covid-19 e da necessidade que o Santuário experimentou de ter mais 
pessoas presentes nos diversos lugares e espaços do Santuário para acolherem e acompanharem os peregrinos que ali se 
deslocam, concretamente, no cumprimento de todas as regras de segurança e de higiene que são necessárias no contexto 
epidémico que estamos a viver”, a Direção Nacional da FNA nomeou como responsável por esta atividade da Fraternidade 
de Nuno Álvares o Associado Jorge Carvalho, Chefe de Departamento Nacional de Prevenção e Saúde.

Em termos concretos, ser “acolhedor” traduz-se em estar presente “quer nas entradas da Basílica de Nossa Senhora do 
Rosário e da Basílica da Santíssima Trindade, quer nos espaços à volta da Capelinha das Aparições, quer no desenrolar das 
celebrações que acontecem no recinto, ajudando, acompanhando, enquadrando os peregrinos no cumprimento de todas as 
regras que atualmente são necessárias”.

Esta iniciativa da FNA vai acontecer todos os fins de semana nos meses de setembro e outubro. 

Os Escuteiros cumprem “todas as normas de segurança”, como “o uso de máscaras, evidentemente que é obrigatório, 
e das luvas quando se trata de transportar objetos, como por exemplo, o serviço de macas que acontece no recinto do 
Santuário de Fátima”.  •
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Destaque
David Loureiro − Corujão
Chefe de Departamento Nacional de Ambiente

Perante o desafio proposto e inspirado pelo tema anual “A Mística do Compromisso” achei 
oportuno, partilhar alguns dos momentos que alicerçaram o trilho percorrido como 
escuteiro (adulto).
Quem sou eu?
Sou o David Loureiro, tenho 60 anos, sou Touro, casado, dois filhos, dois netos. Resido em 
Estoril-Cascais e profissionalmente sou investigador na área das energias renováveis 
num laboratório de Estado.
O princípio de ser escuteiro
Fui associado do CNE entre 1973 e 1978, fiz a promessa como explorador júnior, no 
Agrupamento 47 (Chiado) da Região de Lisboa. Os chefes do Grupo 8 (como na altura se 

chamava) influenciaram o meu Caminho a Seguir e continuo a guardar muitas lembranças da vida em patrulha e a participação no meu 
primeiro Nacional em 1973, em Marrazes-Leiria.
Entre 1979 e 1983, o apelo do montanhismo foi mais forte e fiz parte, como praticante e dirigente desportivo, do Clube Nacional 
de Montanhismo-Secção Regional do Sul. Uma outra etapa, cujos desafios técnicos e sociais, permitiram – a um alfacinha nato
– conhecer e aprender a respeitar a montanha, com as gentes da Serra da Estrela, de Montesinho e do Gerês e de ganhar 
experiência e técnica com os guias de montanha, para conquistar os gigantes dos Alpes.
Seguir como escuteiro adulto
Em 1998, ingressei na FNA, no Núcleo Lisboa Cidade, com vontade em retomar a atividade como escuteiro e colaborar 
tecnicamente com o Agrupamento 75 (CNE-Estoril) e com o recém-criado Núcleo da Barra da Região de Lisboa. Entre 1998/2005 
estive em comissão de serviço na equipa do Campo de Atividades Escutistas (CAE da Barra), onde fui (quase sempre) o original 
“castanho” entre “verdes” …
Com a fundação, em 2003, do Núcleo do Estoril da FNA, estreei as funções de secretário da Direção do Núcleo, até 2018 e, como 
vice-presidente, até ao presente. 
Serviço Regional e Nacional
Diz quem sabe, que o “GRADIL” de Lisboa mudou a vida associativa de muita gente na região. E mudou também a minha. De tal forma 
que iniciei a etapa de serviço regional, como Secretário da Direção Regional Lisboa, nos mandatos de 2006/2009 e de 2009/2012. 
Através de muitas partilhas com as chefias regional e nacional, levou-se para a frente, nestes mandatos, as primeiras participações 
da FNA – entre 2006/2010 - nas plantações da Serra da Estrela (após incêndios de 2003/2005) - e do projeto de reflorestação do CNAE 
do CNE (Idanha-a-Nova) e a representação temática do Ambiente nas Jornadas 2009 (Aveiro) e, mais tarde, nas Jornadas 2016 (Porto).
No início de 2014 vagou subitamente a chefia do Departamento Nacional de Ambiente e fui “caçado” pela direção nacional com 
o compromisso de dar continuidade ao projeto no triénio 2014/2016. Já dizia Pessoa e é verdade “Primeiro estranha-se, depois 
entranha-se …” e, assim continuei na chefia do DNA no triénio 2017/2019 e atualmente, renovei o desafio, ao ritmo pandémico, 
para o triénio 2020/2022. 
Não deixar mais do que pegadas … 
Sim, importante. Mas foi preciso mais. Com a confiança depositada na “carruagem” do Ambiente, o DNA chamou a atenção 
da FNA, para a importância dum programa de voluntariado ambiental com o propósito de envolver os escuteiros adultos dos 
núcleos e regiões do país, em atividades de conservação da natureza e biodiversidade e na reflorestação de espécies autóctones, 
colaborando a nível nacional em áreas protegidas, matas nacionais e perímetros florestais.
Desde o período das plantações locais e regionais, a colaboração no projeto “1 milhão de carvalhos para a Serra da Estrela” 
(protocolo A.S.E.) no PN Serra da Estrela aumentou a escala (e a visibilidade) do voluntariado da FNA. Esta ficou certamente 
consolidada junto dos irmãos escutas do CNE, nas dezenas de intervenções partilhadas no projeto de reflorestação do CNAE 
(2010/2015 protocolo CNE), no reconhecimento pelo ICNF, de norte a sul do país, quer através das vertentes do projeto “Criar 
Raízes” (2012/2020) no PN Alvão, da ação de serviço “FNA AL Gharb” (2016) na RN da Ria Formosa (2016) e do projeto “Natureza 
Comum” (2018/2019) no Parque Nacional do Gerês.
Ambiente, realidade acelerada no futuro!
Os “chavões” estão por todo o lado, mas é preciso uma ação mobilizadora de voluntariado e de fraternidade escutista para 
fazermos a nossa parte e dar a nossa contribuição para ultrapassar os desafios que o futuro reserva à FNA. A realidade acelerada 
do Ambiente no futuro pode destronar a Pandemia das nossas principais preocupações (ainda estamos na curva de aprendizagem), 
e substitui-las pelas consequências dos impactos do aquecimento global e das alterações climáticas (com estas, corremos o 
risco de nunca aprendermos). 
A prática escutista de “contacto com a natureza” pode tornar-se exemplar, quando acrescida da utilização eficiente dos recursos 
naturais em acampamentos e atividades escutistas – Água, Energia e Resíduos - (ação neutra em carbono), por exemplo na confeção 
sem gás e em segurança de alimentos em forno solar ou a utilização de candeeiros sem pilhas, carregados por módulos fotovoltaicos.
O que nos profundamente inspira é a Casa Comum
 […] Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2, 7). O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta; o seu 
ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. •

Carta encíclica LAUDATO SI’ do Santo Padre Francisco sobre o cuidado da Casa Comum
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Na sequência dos resultados do Conselho Nacional Plenário do dia 27 de junho de 2020, em que foi eleita nova Direção Nacional 
para o triénio 2020 a 2022, esta direção decidiu extinguir o Departamento Nacional de Proteção Civil, em sua substituição criar 
o DN-PRSA (Departamento Nacional de Prevenção e Saúde).

O Departamento de Prevenção e Saúde agora formado, terá como missão, planear e acompanhar a prevenção na segurança 
e saúde das atividades da FNA, mas também procurar que todos os associados se tornem, nas suas ações privadas e ou 
profissionais, conhecedores para a sua auto proteção, em todas as situações com que se deparem, incluindo a prevenção 
no âmbito da saúde face à nova realidade atual e outras que possam surgir.

Este departamento tem como prioridade, criar uma estrutura de apoio às atividades regionais, de forma coordenada, 
organizada, bem estruturada, que em conjunto com as regiões possam ser suporte para as atividades nacionais, criando 
rotinas de trabalho conjunto, para que no futuro se alarguem objetivos de cooperação com entidades externas.

Emblema do Departamento, como é composto, que significado:

Prevenção - O cone de sinalização representa a prevenção, neste âmbito o reconhecimento do 
risco e organização de meios para proteção, são a prioridade, só alcançável com o empenho e 
dedicação dos Chefes de Departamento Regional, a colaboração dos seus adjuntos, num trabalho 
conjunto com organizadores das atividades, em estreita dependência das Direções Regional. 

Apresentação do Departamento Nacional
de Prevenção e Saúde

Jorge Carvalho
Chefe de Departamento Nacional
Prevenção e Saúde 

Ser escuteiro
Quando jovem segui a vontade do meu pai e ingressei no escutismo, digo a vontade 
do meu pai, porque sempre foi um sonho seu, ser escuteiro, mas as dificuldades 
económicas nunca lhe permitiram que o fosse.
Com origem numa família humilde, meus pais tiveram cinco filhos, os poucos 

recursos das finanças familiares, retardou a entrada no escutismo, ingressei juntamente com o meu irmão mais velho no 
agrupamento 94 do CNE da Trofa, onde aguardei bem mais de um ano para me poder tornar verdadeiramente escuteiro de 
promessa feita, evitando gastos num uniforme de lobito.
Esta introdução para contar o que significa ser escuteiro na minha vida, sempre fui independente do meu irmão, mas há 
momentos dos quais não nos podemos separar, o meu irmão com uma carreira escutista exemplar, caminhava para se 
tornar dirigente quando sofreu um acidente de mota que se tornou fatal, este acidente marcou toda a minha vida desde 
então, a presença dos escuteiros tal forma representada no seu funeral, que fiquei com um dívida ao escutismo, mas só 
interiorizei esse reconhecimento anos mais tarde.
Também nos marcam os dirigentes responsáveis percurso de formação como escuteiro na juventude, a quem deixo uma 
homenagem, ao meu Chefe de Secção Mário Dias, que caracterizou todo o meu percurso de escuteiro no CNE, foi também 
responsável pela minha entrada na FNA em 2006, confiando-me a tarefa de representar o núcleo na preparação das cerimónias 
da Chama do Centenário em 2007, este foi um desafio que me levou a encarar a Missão de Serviço em outras tarefas no seio 
da associação, e recentemente aceitar o desafio de chefiar o Departamento Nacional de Prevenção e Saúde.
Terminando este texto com uma reflecção que tenho por lema na minha vida escutista, vale a pena ser escuteiro se 
acrescentar aos outros um pouco de felicidade, com o que possa dar de mim, deixando o mundo um pouco melhor.  •

D
ep

ar
ta

mento  
de  Prevenção  

e  
Saúde

Fraternidade
 
de  Nuno

 

Álvare
s

Destaque



13Julho 2020

Saúde – O coração acompanhado dum registo da sua atividade em forma de gráfico 
cardiológico, representa a importância da saúde no ceio da associação, perante a atual 
situação, á qual devemos dedicar grande atenção, nesta área de risco imprevisível, 
a reação tem de ser bem coordenada de forma á proteção, sendo os elementos 
da associação profissionalmente ligados à área da saúde, uma mais valia a quem 
fazemos um apelo á  disponibilidade de cooperação, no cumprimento desta missão.

Departamento de Prevenção e Saúde - Com dois focos de ação anteriormente referidos, o 
departamento tem no emblema um círculo representando o envolvimento de todos, sendo 
o verde a esperança num futuro de afirmação para a associação e dos seus associados, que 
pelo exemplo sejam contributo para a expansão e constante renovação da associação, com 
atividade e espírito de missão dos escuteiros adultos. 
Fraternidade Nuno Alvares, neste círculo o nome da associação, comprova a responsabilidade 
que dedicará a esta missão quem o usar, tendo ainda uma linha periférica a azul representando 
o mar e ao céu, esse céu que nos liga na nossa fé ao nosso patrono S. Nuno de Santa Maria.

Atividade: ANSIÃO 2020 - Departamento de Prevenção e Saúde

A atualidade remeteu-nos a uma longa paragem das atividades presenciais, colocando-nos perante uma nova realidade 
comportamental, que tem de ser bem planeada e divulgada para que a PREVENÇÃO seja uma realidade.
Em face desta realidade, a necessidade de desenvolver um trabalho alargado com as Direções Regionais, envolvendo 
toda a associação, o Departamento Nacional de Prevenção e Saúde, está a preparar para 19 e 20 de setembro a primeira 
atividade Nacional, para onde estão convidados os Presidentes Regionais, acompanhando o elemento nomeado pela Direção 
Regional para Chefe de DR- PRSA (Departamento Regional de Prevenção e Saúde) e por um outro elemento, adjunto deste.
O programa desta atividade será oportunamente divulgado aos participantes, ficando aqui uma breve apresentação:

Sábado 19 de setembro 2020

a) Manhã – Receção dos participantes, apresentações, propostas para o departamento, debate.
b) Tarde - Receção dos oradores participantes (estão convidados quatro oradores, representantes de entidades e 

setores destintos, que falarão das suas experiência e propostas para Escuteiros Adultos).
c) Noite – Visita a ponto de interesse turístico local, seguida de jantar em restaurante local. terminando o dia com 

convívio e debate sobre temas apresentados.

Domingo 20 de setembro 2020

a) Manhã – Visita a ponto de interesse turístico no Conselho de Ancião, onde se realizará uma avaliação sobre temas 
apresentados e debatidos no dia anterior, seguindo-se Eucaristia com a comunidade local.

b) Tarde – Almoço convívio e encerramento da atividade.

Estas propostas de trabalho que preparamos, terão efeito na Prevenção com a participação de todos, porque todos terão 
a sua participação no acolhimento, divulgação e implementação  das ações dirigidas à Prevenção e Saúde, com sentido 
de responsabilidade que é depositado nos Escuteiros Adultos, também os elementos que enfrentarão este desafio de 
integrarem o Departamento Regional, conjuntamente com as suas Direções Regionais terão um maior desafio, que só será 
pleno de sucesso, se nunca acontecer o indesejável, desta forma o desafio é imenso. •

A todos com votos de Boa Saúde, até breve

Jorge Carvalho
Chefe do Departamento Nacional de Prevenção e Saúde

Prevenção e Saúde
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No seguimento do caminho que pretendemos fazer, no crescimento em quantidade aliado à qualidade, levamos a efeito no dia 20 
de junho a 21.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 Agrupamento 332 de Vila Cova, envolveu 3 formadores e 11 formandos do recém filiado 
Núcleo de Vila Cova do Arciprestado de Barcelos.

Agradecemos à FNA Núcleo de Vila Cova, o acolhimento e o empenho na preparação do espaço que nos recebeu e agradecemos 
a presença, no início dos trabalhos, do Chefe Pedro, do CNE Agrupamento 332 de Vila Cova e do Rev. Pe. Alberto Bezerra, 
Assistente do Escutismo naquela Paróquia.  •

Após um longo período de confinamento e com as devidas precauções de higiene e segurança, incluindo o uso de máscaras e o 
respetivo afastamento entre participantes, realizou-se no dia 6 de junho em Almeirim uma ação do Curso Base.

A Equipa de Formação foi composta pelo Diretor do Curso António Cardoso e pelo Formador Filipe Relvão e contou com a 
participação de 6 associados dos Núcleos de Almeirim, Cidade de Coimbra e Vale Milhazes.

Uma palavra de agradecimento ao Núcleo de Almeirim pela disponibilidade e apoio na realização desta ação com todas as medidas 
de segurança exigidas pela DGS e aconselhadas pelo nosso Departamento de Prevenção e Saúde.  •

No passado dia 29 de fevereiro, mesmo no limite da pandemia 
do COVID-19 que nos confinou, realizou-se na Região de Setúbal 
no Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Fernão Fero, uma 
edição do Curso Base. 

Esta ação contou com a participação de irmãos Escuteiros e 
candidatos a Associados da Região de Setúbal e Lisboa. Teve como 
Diretor do Curso o Associado Manuel Tomás e como Formadores 
Carla Soares, Eduardo Baptista e Domingos Macedo.

O curso iniciou-se com uma reflexão seguida da apresentação 
dos módulos, no final todos expressaram a sua satisfação peça 
magnifica jornada de trabalho.

Agradecemos desde já o extraordinário trabalho da equipa de 
Formação de Setúbal e do enorme apoio e incentivo á realização 
de ações de Formação pela Direção Regional.  •

Região de Setúbal fez FORMAÇÃO CB - CURSO BASE

Região de Santarém - Núcleo de Almeirim
fez FORMAÇÃO CB - CURSO BASE

Região de Braga fez FORMAÇÃO CB - CURSO BASE
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ATOS OFICIAIS
DELIBRAÇÕES DOS RESULTADOS DAS VOTAÇÕES EFETUADAS

NO CONSELHO NACIONAL DESCENTRALIZADO DE 27 DE JUNHO DE 2020

ELEIÇÃO DA DIREÇÃO NACIONAL
CORRECÇÃO AOS DADOS DIVULGADOS EM 27 DE JUNHO

Por se ter verificado um lapso na transcrição dos resultados apurados, não foi contado um Voto NULO, tendo o mesmo sido considerado, 
incorretamente, na coluna dos votos BRANCOS.

Assim, os resultados corrigidos, na eleição da Direção Nacional, são os seguintes:
Associados Inscritos – 1.983 (mil novecentos e oitenta e três)
Votantes – 654 (seiscentos e cinquenta e quatro)
Votos em branco – 16 (dezasseis)
Votos nulos – 1 (um);
Votos sim – 598 (quinhentos e noventa e oito);
Votos não – 39 (trinta e nove).

VOTAÇÃO PARA O RELATÓRIO E CONTAS DE 2019

Associados inscritos Associados Inscritos – 1.983 (mil novecentos e oitenta e três)
Votantes – 653 (seiscentos e cinquenta e três)
Votos em branco – 18 (dezoito)
Votos nulos – 14 (catorze)
Votos sim – 592 (quinhentos e noventa e dois)
Votos não – 22 (vinte e dois)
Abstenções – 7 (sete)

VOTAÇÃO PARA O PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020

Associados inscritos Associados Inscritos – 1.983 (mil novecentos e oitenta e três)
Votantes – 653 (seiscentos e cinquenta e três)
Votos em branco – 19 (dezanove)
Votos nulos – 13 (treze);
Votos sim – 592 (quinhentos e noventa e dois)
Votos não – 22 (vinte e dois).
Abstenções– 7 (sete)

TOMADA DE POSSE DA LISTA ELEITA - A Mesa dos Conselhos Nacionais, deu posse aos Associados que compõem a Direção Nacional.

Lisboa, 30 de junho de 2020

Jorge Manuel Caria Lopes Cardoso
 O Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais
        (documento original assinado e arquivado)
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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 DE BRAGA
Núcleo Vila Cova
É criado com efeito a 05/03/2020

REGIÃO DE SETÚBAL
Núcleo Santo António – Pinhal de Frades
É criado com efeito a 17/05/2020

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

Nos termos do artigo 10.º do Regulamento 
Geral da FNA

DIREÇÃO NACIONAL
Cessaram funções com efeitos a 27/06/2020
Presidente: Domingos Barbosa Leal do Paço 
Vice-presidente: António Marques Mendes 
Cardoso
Secretário: João Pedro André Ferreira 
Rodrigues Lopes
Secretário: Luís António Silva Costa Abreu 
Secretário: António Tavares Fontinha

Foram eleitos e tomaram posse em 27/06/2020, 
para o triénio 2020, 2021 e 2022
Presidente: Domingos Barbosa Leal do Paço 
Vice-presidente: António Marques Mendes 
Cardoso
Secretário: Filipe Jorge Serôdio Relvão
Secretário: José Luís Martins da Silva
Secretário: Luís António Silva Costa Abreu

DEPARTAMENTOS NACIONAIS
Cessaram funções com efeitos a 27/06/2020
Chefe do Departamento Nacional de Ambiente: 
David Pereira Loureiro
Chefe do Departamento Nacional de Expansão: 
Filipe Jorge Serôdio Relvão
Chefe do Departamento Nacional de Multimédia: 
Manuel Duarte Marques Sousa Lopes
Chefe do Departamento Nacional de 
Radioescutismo: Jorge Manuel Alexandre 
Marques.
Chefe do Departamento Nacional da Comunicação 
e Imagem: Luís Alberto Silva Tavares

Perante a Direção Nacional, tomaram posse 
com efeitos a 27/06/2020 para o triénio 2020, 
2021 e 2022 
Chefe do Departamento Nacional de Ambiente: 
David Pereira Loureiro
Chefe do Departamento Nacional de Prevenção 
e Saúde: Jorge Manuel Azevedo Carvalho
Chefe do Departamento Nacional de 
Radioescutismo: Jorge Manuel Alexandre 
Marques
Chefe do Departamento Nacional da 
Comunicação: João Manuel Gomes Alves
Chefe do Departamento Nacional do DMF: 
Luís Alberto Silva Tavares

Foi exonerada como Assessora da Direção 
Nacional para os assuntos relacionados com 
a Conferência Nacional Apostolado Leigos 
e outras Associações ligadas à igreja, a 
associada do Núcleo Baixa Chiado, Maria 
Teresa Pinto de Sousa

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 DE BRAGA
Direção Regional
Cessaram funções com efeitos a 29/02/2020
Presidente: Carlos Alberto Cunha Santos
Vice-presidente: António José Lima Rodrigues 
Dias
Secretário: Joaquim Fernando da Silva Pereira
Secretário: Tomás Cunha Gonçalves
Secretário: Domingos Lopes da Costa
Assistentes: Pe. José Luís Pimenta e Pe. Miguel 
Ângelo Gomes

Foram eleitos e tomaram posse em 29/02/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Carlos Alberto Cunha Santos
Vice-presidente: António José Lima Rodrigues 
Dias
Secretário: Joaquim Fernando da Silva Pereira
Secretário: Tomás Cunha Gonçalves
Secretário: Domingos Lopes da Costa
Pe. Eduardo Jorge Gomes da Costa Duque

Mesa do Conselho Regional
Cessaram funções com efeitos a 29/02/2020
Presidente: Paulino Manuel Machado Costa
Vice-presidente: Jorge Alberto Sousa Fernandes
Secretária: Ana Maria Lacá Martins Costa

Foram eleitos e tomaram posse em 29/02/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Jorge Alberto de Sousa Fernandes
Vice-presidente: Fernando Abel Santos da 
Cunha
Secretária: Laurentina Andrade Pereira 
Marques

Conselho Fiscal Regional
Cessaram funções com efeitos a 29/02/2020
Presidente: Luísa Marlene Costa Azevedo

ORDEM DE SERVIÇO NACIONAL N.º 42
31 DE JULHO DE 2020

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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Vice-presidente: Francisco Carlos Mendes 
Teixeira
Secretária: Sandra Maria Cunha Gomes 
Ferreira

Foram eleitos e tomaram posse em 29/02/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Luísa Marlene Costa Azevedo
Vice-presidente: Francisco Carlos Mendes 
Teixeira
Secretária: Sandra Maria Cunha Gomes 
Ferreira

REGIÃO DO PORTO
Conselho Fiscal Regional
Cessaram funções em 04/07/2020
Presidente: Manuel António Oliveira Resende 
Santos 
Vice-presidente: Maria Alexandra Sousa Costa 
Fernandes
Secretário: Joaquim Jacinto Freitas Pereira 
Mota 

Foram eleitos e tomaram posse em 04/07/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Cátia Vanessa Morais de Sousa 
Vice-presidente: Lúcia Maria Gomes da Silva
Secretário: Susana de Jesus Miranda Veiga 

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 DO ALGARVE
Núcleo de Nossa Senhora da Luz - Lagoa 
Cessaram funções em 26/10/2019
Presidente: Ana Cláudia Pais Mora 
Vice-presidente: Rui Manuel Conceição 
Gavancha 
Secretário: Sérgio José Miguel Nascimento 
Secretário: João José Veríssimo Prata 
Secretário: João Manuel Guedes Lapa Costa

Foram eleitos e tomaram posse em 26/10/2019 
para o triénio de 2019/2022
Presidente: Paulo Jorge Paulino Paias 
Vice-presidente: Rogério Paulo Roque Matos 
Costa
Secretário: João Jorge Sequeira Pereira 
Porfírio

REGIÃO DE BRAGA
Núcleo S. Torcato
Cessaram funções com efeitos a 05/01/2020
Presidente: Agostinho Fernandes Mendes
Vice-presidente: Manuel Jorge Miranda 
Gonçalves
Secretária: Ana Luz Costa Pinheiro

Secretário: João Silva Sousa
Secretário: António Augusto Silva Lamela

Foram eleitos e tomaram posse em 05/01/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Manuel Jorge Miranda Gonçalves
Vice-presidente: Rosa Freitas Silva
Secretária: Ana Luz Costa Pinheiro
Secretário: João Silva Sousa
Secretário: António Augusto Silva Lamela

Núcleo Vila Cova
Foram eleitos e tomaram posse em 05/03/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: André Joaquim Morais da Costa 
Alves
Vice-presidente: Maria de Fátima Freixo Novais
Secretário: Joaquim da Silva Sá

REGIÃO DA GUARDA
Núcleo da Guarda
Cessaram funções com efeitos a 27/06/2020
Presidente: João Paulo da Silva Pinto
Vice-presidente: Amândio Fernandes
Secretária: Maria Isabel da Silva Soares Reis
Assistente: Pe. Virgílio Mendes Ardérius

Foram eleitos e tomaram posse em 27/06/2020
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Maria Isabel da Silva Soares Reis 
Vice-presidente: Amândio Fernandes 
Secretário: Aurélio Cabral Ambrósio do 
Nascimento 
Secretário: João Paulo da Silva Pinto 
Secretário: Joaquim Monteiro Brigas 
Assistente: Pe. Virgílio Mendes Ardérius
(nomeado pela competente autoridade eclesial)

REGIÃO DO PORTO
Núcleo Alfena
Cessaram funções a 02/12/2019
Presidente: José Manuel Estrela Ferreira
Mota
Vice-Presidente: Carlos Alberto Alves Pinto 
Secretário: José Rodrigues Sousa
Secretário: Manuel Augusto Ferreira Mota
Secretária: Cármen Estrela Rocha Ferreira 
Mota
Assistente: Pe. Manuel Fernando Soares Silva
(nomeado pela competente autoridade eclesial)

Foram eleitos e tomaram posse em 
02/12/2019 para o triénio de 2019/2022
Presidente: José Manuel Estrela Ferreira Mota
Vice-Presidente: Hugo Miguel Silva Pereira 
Secretário: Pedro Amaro Cunha Gomes 
Secretário: Joaquim Mário Moreira Pontes 
Secretária: Ana Maria Moutinho Machado 
Ribeiro

REGIÃO DE VILA REAL
Núcleo de Chaves
Cessaram funções com efeitos a 18/01/2020
Presidente: Paula Alexandra Duarte Almeida 
Campos
Vice-presidente: Cristiana Adelaide Aires 
Morais
Secretário: Fernando Emanuel Gomes Teixeira 
Reis
Assistente: Pe. Hélder Amadeu Baptista Sá 

Foram eleitos em 18/01/2020 e tomaram 
posse para o triénio de 2020/2023
Presidente: Cristiana Adelaide Aires Morais
Vice-presidente: Carlos Manuel Ladeiras Silva
Secretário: Carlos José Garcia Milheiro Lino
Assistente: Pe. Hélder Amadeu Baptista Sá

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

- Nada

5.3 – Demissões

- Nada

5.4 – Exonerações

- Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES 
E PRÉMIOS

MEDALHA DE SOLIDARIEDADE

REGIÃO DE BRAGA 
Núcleo Nossa Sra. D´Ajuda − Moreira de 
Cónegos
Pelo extraordinário espírito de serviço 
demonstrado ao longo dos anos, como 
Cofundador e Presidente da Direção do 
Núcleo, tendo o seu sentido de liderança e 
dedicação contribuído para a afirmação do 
núcleo no plano local, regional e nacional, 
torna-se assim um exemplo a seguir e 
merecedor desta Pública distinção, o 
Associado do Núcleo Nossa Sra. D´Ajuda 
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- Moreira de Cónegos da região de Braga,
Armindo Martinho Lopes Moreira

Núcleo de Urgezes
Distinção póstuma de Tomás da Silva Pinto,
Associado n.º 8121 da Fraternidade Nuno 
Álvares - Núcleo de Urgezes, com a atribuição 
da Medalha de Solidariedade, como 
reconhecimento pelo seu extraordinário 
contributo e serviço ao longo de onze anos 
no Núcleo de Urgezes, sendo um dos três 
impulsionadores à fundação do Núcleo e 
um dos onze cofundadores do mesmo, mas 
também pelo reconhecimento da sua forma 
de viver o Escutismo, contribuindo para que 
todos os que com ele se cruzaram o vejam 
como um exemplo de Escutismo, Amizade e 
Fraternidade.

DIPLOMA DE MÉRITO

REGIÃO DE COIMBRA
Núcleo Cidade Coimbra
O Núcleo Cidade Coimbra da FNA, manifesta 
o seu agradecimento pela disponibilidade, 
simpatia e colaboração demonstradas 
no apoio ao núcleo no seu início, tanto 
materialmente como monetariamente. 
Deixando pelo presente diploma o nosso 
reconhecimento e gratidão. Tornando-se 
assim merecedora desta pública distinção, a 
união de freguesias de Coimbra, na pessoa 
do seu presidente, João Francisco Campos

Pelo apoio, disponibilidade, cortesia, simpatia 
e colaboração prestada que demonstrou 
na ajuda ao núcleo Cidade Coimbra da 
FNA, no arranjo de material de mobiliário 
e informático para a sede do mesmo. 
Deixando pelo presente diploma o nosso 
reconhecimento e gratidão. Tornando-se 
assim merecedora desta pública distinção, 
Dra. Ana Madeira Araújo

Pelo apoio e amizade aquando no arranque 
do núcleo Cidade Coimbra da FNA e pela 
cedência de um espaço para a realização 
das atividades a nível local bem como a 
nível nacional (curso base e enforma), assim 
entendemos desta forma ser um modo de 
agradecimento, tornando-se merecedor desta 
pública distinção, Rev. Cónego Nuno Santos

7 – HOMOLOGAÇÕES 

- Nada

8 – QUALIFICAÇÕES

- Nada

9 – RETIFICAÇÕES / OMISSÕES
Retificação de erro publicado na OS41 de 08 
abril 2020

REGIÃO DA GUARDA
Núcleo Fundão
Cessaram funções com efeitos a 21/12/2019
Presidente: Ana Rita Gonçalves Martins 
Vice-presidente: Armando Manuel Pereira 
Encarnação
Secretária: Maria Fátima Mendes Gonçalves
Assistente: Pe. Erder Tomés Lopes

Foram eleitos e tomaram posse em 21/12/2019 
para o triénio de 2019/2022
Presidente: Ana Rita Gonçalves Martins 
Vice-presidente: Armando Manuel Pereira 
Encarnação
Secretária: Maria Fátima Mendes Gonçalves
Secretário: Rui Miguel Gomes de Oliveira
Secretária: Lara Sofia Neves Alves
Assistente: Pe. Hélder José Tomás Lopes 

Omissão de publicação na OS41 de 08 abril 2020

MEDALHA DE SOLIDARIEDADE

REGIÃO DE BRAGA 
Núcleo de Carreira
Pelo extraordinário espírito de serviço 
demonstrado ao longo de vários anos, 
como fundador do Núcleo de Carreira e 
Presidente da Direção do Núcleo durante 
vários mandatos, em que o seu sentido de 
responsabilidade, dedicação e esperança 
contribuíram decisivamente para manutenção 
e crescimento sustentado do núcleo, 
afirmando-o no contexto local e regional e 
pela sua constante presença na vida ativa 
da Associação ao nível Nacional e Regional, 
torna-se assim um exemplo a seguir e 
merecedor desta Pública distinção, o 
Associado do Núcleo de Carreira da região de 
Braga, Joaquim Carvalho Sousa

10– ALTERAÇÕES DE DENOMINAÇÕES DE 
NÚCLEOS E REGIÕES

REGIÃO DE SETÚBAL
A pedido da Direção Regional de Setúbal.
O Núcleo S. José – Camarinha, passa a 
denominar-se, Núcleo S. José - Setúbal

Lisboa e Sede Nacional, aos 31 de julho de 
2020

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional

ATOS OFICIAIS
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Radioescutismo
Uma das atividades que 
usualmente se realiza no início 
de cada ano civil, o AcaRádio 
veio a ocorrer no passado dia 18 
de julho. E mesmo assim não foi 
possível realizar a atividade de 
forma presencial, mas sim com 
a aplicação Zoom. Foi um AcaRádio diferente, nunca esta atividade de radioescutismo tinha 
conseguido reunir escuteiros de norte a sul de Portugal Continental. Usando as comunicação 
que estão ao nosso alcance a atividade contou com várias dezenas de participantes.
Marcaram presença vários associados da FNA, escuteiros do CNE e radioamadores.

O AcaRádio desde 2012 tem percorrido o país, para 
levar a conhecer aos escuteiros as atividades de 
radioescutismo e a melhor forma de relacionar 
as comunicações nas atividades de uma forma 
geral. Neste IX AcaRádio aproveitamos para falar 
em melhorar a nossa presença no Jamboree no 
ar, falando de antenas, uso de aplicações para a 
análise do estado do tempo, utilização de APRS, 
relacionamos possíveis ações de cidadania que os 
escuteiros adultos podem executar, em situações 
de catástrofe e pandémicas, a grande atividade 

de rádio no meio ambiente o SOTA, as comunicações analógicas e digitais.

Sendo o AcaRádio uma atividade transversal 
para todas as idades do escutismo e atendendo 
a que muitos dos atuais escuteiros adultos 
viveram no passado a mística das várias 
secções, criamos um logótipo que conseguisse 
integrar toda uma geração, para além das 
intersecções do radioescutismo nos restantes 
departamentos da FNA.

Espera-se que o próximo AcaRádio (2021) 
seja de formato idêntico aos realizados nos 
últimos anos, ou seja de forma presencial. •

Saudações escutistas
Jorge Marques

O nosso lema continua: “Ontem, hoje e amanhã sempre em contacto.

AcaRádio 2020
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