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Neste ano terrível que está prestes a terminar, cheio de obstáculos, medos, inconstância e decisões difíceis, 
que nos obrigaram a ziguezaguear pelos dias incertos e nos levaram a alterar as nossas vontades e dinâmicas, 
mas que também provou a nossa resiliência, criatividade, capacidade de ultrapassar os obstáculos e vontade 
de continuar a trabalhar pelo bem comum, passou quase despercebido o facto de a FNA completar em 2020 
o seu 65.º aniversário.
Os aniversários são importantes, não por causa da festa, que é sempre um fator positivo, mas porque significam 
vida e futuro. No nosso caso, celebrar 65 anos é prova de uma enorme capacidade de resistência ao desgaste 
do tempo e da força do ideal escutista, que foi capaz de ligar sucessivas gerações de “fraternos” na construção 
de um caminho válido para continuar a viver o escutismo, em idade adulta.
Gosto sempre de dizer que se a FNA é hoje uma associação pujante, dinâmica, em crescimento e com um 
futuro que se adivinha brilhante, isso só é possível porque outros antes de nós fizeram o caminho que nos 
trouxe até aqui. Poderíamos recordar com carinho os milhares de atividades realizadas ao longo destas seis 
décadas e meia, a criação e reforço das estruturas e organização da Associação, os acampamentos, as ações 
de serviço, os muito e variados momentos de vivência da Fé, a construção de conceitos e o reforço dos valores 
que nos orientam e nos afirmam como um verdadeiro movimento de escuteiros. Quem quiser conhecer mais 
em pormenor o caminho que fizemos, pode sempre ler a magnífica obra do Carlos Mana, “A História da FNA”, 
que a Direção Nacional editou e apresentou no ano passado.
Cada ano que passa, a nossa História vai enriquecendo com novas obras e ações, que nos enchem de orgulho 
e nos dão a certeza que ser Escuteiro Adulto é um caminho de vida que nos preenche e realiza, na vivência 
da nossa mística, no serviço aos outros, na consciência ecológica, no aperfeiçoamento pessoal contínuo e na 
vivência e partilha da nossa Fé. Parabéns para nós. •







https://zoom.us/download. 
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