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Os nossos contactos

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

E-mail: secretaria@fna-escuteiros.pt
compasso@fna-escuteiros.pt

Site: http://www.fna-escuteiros.pt
Blog: http://fna-escuteiros.blogs.sapo.pt
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Caros Escuteiros e Amigos,

Nesta altura em que completamos um ano do mandato da Equipa Nacional que tenho a honra e o orgulho de liderar, 
pela segunda vez, gostava de partilhar com todos vós a enorme satisfação que sinto pelo trabalho realizado durante 
este ano, tendo uma enorme esperança no presente a caminho de um futuro melhor. 

Ultimamente, desde março de 2020 temos passado por tempos totalmente atípicos devido à situação pandémica que 
temos vivido, mudando-nos assim as nossas vidas pessoais e Associativas, obrigando-nos a não fazer as atividades 
que programámos em presença, fazendo-as pela via ZOOM, dando assim uma resposta ao necessário e estarmos 
sempre em contacto. Continuamos a fazer várias atividades a nível Regional e dos Núcleos na área social e a nível 
das paróquias aceitando assim o desafio proposto e dando força à mística da nossa ação.

Neste número quero fazer referência a algumas atividades que se passaram durante este trimestre e que estão 
mencionadas nesta nossa Revista COMPASSO.

Destaco a notícia de explicação do nosso Centro de Acolhimento a Atividades Escutistas - Casa do Escuteiro de 
Lagoa – FNA, que pretendemos dar conhecimento das suas condições e como o podemos pôr ao dispor de toda a 
Associação para vários tipos de atividades. A Direção do Núcleo da FNA de Lagoa, é a responsável pela gerência do 
espaço e da sua manutenção.

Quero destacar também, por razão das Comemorações do 66.º Aniversário da FNA, uma entrevista do Jornal Correio 
de Coimbra, ao Presidente da Direção Nacional, em que fiz uma breve explicação sobre a FNA, como nasceu, qual o 
seu plano de ação e como está organizada até aos dias de hoje.

Dentro das Comemorações do 66.º Aniversário da FNA, a Região de Braga organizou uma Cerimónia de apresentação 
do livro “Dinâmica Imparável da FNA” sobre a história da Região de Braga, menciono também uma breve explicação 
feita pelo Autor José Luís Silva, Associado do Núcleo de S. Dâmaso da Região de Braga.

Destaco também a Inauguração do Jardim da Paz em Urgezes, homenagem feita pela Autarquia de Urgezes a todos 
os Escuteiros da Comunidade, cerimónia de inauguração feita pelo Presidente da Autarquia na presença de vários 
convidados.

Menciono ainda as várias atividades da Formação, Ambiente, RadioEscutismo e Prevenção e Saúde, sendo feita uma 
explicação pelos seus responsáveis, das ações realizadas. 

A Direção Nacional reuniu com as novas Direções Regionais de Setúbal e Porto que tomaram posse nesta altura, 
deslocando-se às suas localidades. Continuamos a sentir que a Direção Nacional e os seus Departamentos, estão 
em sintonia no esforço que se está a desenvolver nas Regiões e Núcleos, dando força ao lema que nos motiva, 
“SERVIÇO É NOSSA RAZÃO DE EXISTIR”.  •

Domingos Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional

Órgão Oficial da
Fraternidade de Nuno Álvares

Ano XVI - N.º 52
junho 2021
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Tempo do Caminho...

A Liturgia, além de nos permitir celebrar a nossa fé, também nos ajuda a 
marcar ritmos na nossa vida. Temos a designação de tempos “fortes” para 
nos referirmos aos tempos litúrgicos, centrados na Celebração da Páscoa, e 
na celebração do Natal. Estes tempos celebram e actualizam acontecimentos 
concretos da vida e Mistério de Cristo na História da Salvação, que são centrais 
na nossa fé: a sua morte e ressurreição, acontecimento da Redenção; e o seu 
nascimento feito homem, acontecimento da Encarnação. O restante tempo 
litúrgico, ao longo do ano, é designado de Tempo Comum.
Este “tempo comum” não é um tempo “fraco” por oposição aos tempos fortes. 
É um tempo que é, em si mesmo, uma estrutura fundamental. Este “tempo” 
é designado de “tempo per annum”, que quer dizer “durante o ano”. É sobre 
este tempo que se apoiam os tempos fortes. Podemos dizer então que o Tempo 
Comum é um tempo “fortíssimo”. Este tempo celebra o Mistério de Cristo 
na sua globalidade, e não a celebração especial de aspectos particulares. Os 
tempos fortes celebram de modo “concentrado” o que depois é celebrado 
de um modo “distribuído” ao longo do ano. Neste tempo celebramos toda a 
História da Salvação desde a Criação até ao acontecimento final na Plenitude, 
o culminar da história, tal como afirmamos no credo. O Tempo Comum é, de
um modo especial, o tempo da Igreja, o nosso tempo, centrado na celebração
do Domingo. É um “tempo” em que celebramos o caminho, a viagem, a
Peregrinação que é a nossa história pessoal, e da humanidade, à luz de Cristo
e unidos a Cristo. A cor litúrgica deste tempo é o verde, somos chamados a
viver na dimensão da esperança à luz da Palavra de Deus.
A nós, como escuteiros, este tempo desafia-nos a dar continuidade da
obra e missão de Cristo no mundo em comunhão com a Igreja. Somos
chamados a ser sinal do Reino de Deus e a anuncia-lo: reino de Paz, de
Amor, de Alegria, de Verdade e de vida de Santidade. É o tempo de pormos
em prática o mandado de Cristo, “Portanto, vão e façam com que os povos se
torem meus discípulos…saibam que estarei sempre convosco até ao fim do
mundo” (Mt 28, 18-20). É o tempo de colocar os nossos “talentos” a render,
e não de os enterrar esperando que Deus faça o que nos compete a nós.
É tempo de continuar a obra de Cristo nas “lutas” e “labutas” pelo Reino,
seguindo o nosso “imaginário” e acção escutista. Tempo de realizarmos com
a nossa vida as palavras de Cristo: “vós sois a luz do mundo… vós sois o sal do
mundo…” (Mt 5, 13-16). Que o tempo comum seja para nós o tempo do sentido
do caminho, da caminhada, da viagem, da peregrinação, do raide na nossa
vida como escuteiros cristãos, e a “espiritualidade do caminho” com os seus
desafios, seus obstáculos “escolhos”, e as suas alegrias seja a nossa “alma”.
No nosso imaginário escutista, a imagem da viagem, do caminho, e do jogo
escutista sejam fundamentais e o “raide” da nossa vida seja iluminado pela fé.
A nossa Peregrinação interior tenha um lugar de relevo e saibamos construir
o nosso caminho: “caminhante, não há caminho, o caminho se faz caminhando”.
O começar, o partir, o chegar e o partir de novo até à plenitude. Assim nos
ajuda a fazer o tempo litúrgico “Tempo Comum”.
Sugiro para ajudar a meditar e aprofundar a fé:

1. O credo, tal como o costumamos proferir na Missa.
2. Um cântico que está no livro de celebrações do CNE, “Pela promessa

que fazemos”.  •

Caminho da Fé

Pe. Joaquim da Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA

Pela Promessa que fazemos,
Senhor Jesus, a ti nos oferecemos.

O escutismo nos conduz
É caminho a seguir

Para Ti, Senhor Jesus;
Deste exemplo de Servir.

A Promessa escutista,
Esta ideia que nos chama,

Aceitamos como pista
Que nos leva a tua casa.

Cumpre-se em Ti a Promessa
Que Deus fez à Humanidade;

Hoje, na nossa Promessa,
Te damos continuidade.

(Pe. José Nuno e Pe. Ângelo)
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O que é a Fraternidade Nuno Álvares (FNA)? 

A FNA é constituída por antigos filiados do Corpo Nacional de Escutas (CNE), a maioria antigos chefes, que, por 
motivos familiares, profissionais ou por não terem tanto jeito para serem ‘dirigentes’ nos seus agrupamentos, 
deixaram de ser ativos dessa associação juvenil e se constituíram nesta Associação de adultos. No escutismo, a 
partir dos 22 anos (antigamente, dos 25), os escuteiros seguem para dirigentes, ou fazem “a partida”. Dos que 
partem, muitos passam para a FNA. Gostaríamos que fossem muitos mais, mas esta é uma idade também de salto 
para a sua vida: namoro, casamento, profissão... E, portanto, não é tão fácil. Portanto, a FNA é para todos os antigos 
escuteiros do CNE a partir dos 22 anos. 
Juridicamente, a FNA é uma associação privada de fiéis que goza de personalidade jurídica do foro canónico e do foro 
civil. Afirma-se como um movimento da Igreja Católica, cuja doutrina assume, proclama e defende; coloca-se sobre 
a proteção de S. Nuno de Santa Maria, a quem reconhece especiais qualidades, e toma-o como seu patrono, modelo 
de vida, de santidade, de humildade, de bondade...

Penso que seja uma Associação recente…

Pelo contrário! A Fraternidade, como espírito e mobilização, nasceu em 1939, há 82 anos, num encontro de antigos 
escuteiros no Sameiro, Braga, com o objetivo de se mobilizarem para o apoio ao escutismo, porque se estava a 
passar por um tempo de grandes dificuldades em formar e manter dirigentes e expandir os agrupamentos. Formou-
se assim a então chamada União de Antigos Escuteiros, que fazia algumas atividades próprias e ajudava na vida dos 
agrupamentos. Mas, apesar disso, não teve grande expressão. Mas em 1955, há 66 anos, precisamente no dia 27 de 
maio, após profunda reflexão do escutismo no CNE, aproveitando a revisão dos seus estatutos foi criada pelo próprio 
CNE a Fraternidade Nuno Álvares, numa “ordem de serviço” nacional. Nascia com alguma autonomia, mas como 
parte do CNE. Depois, em 1976, iniciou-se um movimento de organização autónoma a nível nacional, e em 1978, em 
Ílhavo, realizou-se o primeiro acampamento nacional da FNA. Passou-se à ação, com a realização de um conselho 
nacional onde se pôs à votação os estatutos da FNA, independentes dos estatutos do CNE, com os primeiros órgãos 
nacionais, eleitos para a mesa do Conselho Nacional e a Direção Nacional. Isto tudo em 1978. A partir daí foram-se 
criando os núcleos FNA, a organização por regiões…

Cobrem todo o país?

Sim. A ideia até seria que em cada paróquia onde haja um Agrupamento do CNE houvesse um Núcleo da FNA. Mas 
ainda estamos longe disso! A organização é equivalente à do CNE, com uma Direção Nacional e Direções Regionais. 
Neste momento temos as Regiões de Aveiro, Braga, Lisboa, Porto, Guarda e Setúbal.

E Coimbra?

Está na calha! A Região de Coimbra já tem seis Núcleos (Cidade Coimbra, Condeixa, Palheira, Rainha Santa, São Paulo 
de Frades e Poiares) e tem entrado muita gente; para formar uma Região são precisos ao menos quatro Núcleos.  

A pandemia atrasou o processo. São Núcleos cheios 
de vontade em crescerem também em elementos, 
porque a criação de uma Região, implica elementos 
para a Direção Regional, Conselho Fiscal, Mesa do 
Conselho Regional, além das Direções dos Núcleos. 
Isso acaba por implicar muita gente e disponibilidade.
No resto do país, nas diferentes Regiões 
correspondentes ao CNE, temos um ou dois 
Núcleos dispersos por cada uma delas. Também 
nalgumas Regiões, já tivemos mais Núcleos, que 
depois não se mantiveram.

66.º Aniversário FNA
Entrevista do Correio de Coimbra

ao Presidente da Direção Nacional
Domingos Leal do Paço
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66.º Aniversário FNA

Em números globais…

Temos um total de 2200 associados, dos quais 600 femininos, em 
150 Núcleos ativos, A idade média das senhoras é mais baixa que a 
dos homens (51 anos para 57), mas já foram muito mais altas, o que 
significa um rejuvenescimento da FNA: a Associação está a criar mais 
gente jovem, o que é muito bom.

E têm contatos com o estrangeiro?

Estamos filiados internacionalmente, como membros de pleno direito, 
na ISGF/AISG – International Scout and Guide Fellowship. Tal como o 
CNE está no Bureau Internacional, nós estamos nesta Associação. A 
nível de Portugal, estamos representados conjuntamente, por três 
associações: a nossa que é a maior, com 2200 associados, a Fraternal, 
antigos escuteiros da AEP (com uns 300 efetivos) e as Guias, antigas 
Guias, à volta de 250 efetivos. Estas Associações formam uma 
Federação FEGA-Portugal, com órgãos próprios sendo esta federação 
que nos representa internacionalmente, num universo de 61 países 
com mais de oitenta mil associados. 

Voltando um pouco atrás, qual é a vossa relação com o CNE? Por exemplo, 
a mesma pessoa pode pertencer simultaneamente à FNA e ao CNE?

Não, no nosso caso não pode. Na Fraternal da (Associação de 
Escoteiros de Portugal) pode, porque há aqueles que estão no ativo e que também estão nos adultos. No nosso caso 
no CNE, a partir dos 22 anos, ou se continua para dirigente, ou se sai, independentemente de “escuteiro uma vez, 
escuteiro para sempre”! Então, desafiamos essa gente para entrar na FNA. 
E a missão da FNA é diferente do CNE. O CNE é uma associação escutista para rapazes e raparigas, desde crianças 
até à idade adulta.  Prepara-os para a vida, ajuda-os a viver em grupo, a serem líderes, por aí além.... Dá-lhes 
uma formação integral, em ordem à vida pessoal, familiar, profissional, social. É um acompanhamento integral. As 
finalidades da FNA são manter vivo nos seus associados o espírito escutista, a lei e os seus princípios; estimular nos 
associados o seu desenvolvimento pessoal e contínuo; uma prática escutista inspiradora e católica que preza pela 
coerência de vida com os valores do Evangelho; a promoção da Fraternidade escutista internacional... 

Isso, em termos de ação, como se concretiza?

Em termos de ação estruturamo-nos em 4 áreas:
1) a da mística, pedagogia e vida escutista. Isso passa, desde logo por exemplo, pelo uso prático e responsável do
nosso uniforme. Temos brilho em usar o uniforme, não somos uma associação que nos escondemos! Nós temos brilho
no nosso uniforme. E passa também pela colaboração em atividades organizadas pelo CNE sempre que solicitados.
Depois de nos termos separado do CNE, não temos qualquer responsabilidade, nem “dirigimos” qualquer rapaz ou
rapariga, mas colaboramos ativamente sempre que solicitados. Por exemplo, no último Acampamento Nacional do
CNE, com perto de 22 mil participantes de gente nova, lá estivemos na cantina a apoiar as refeições dos Lobitos (os
mais pequeninos), a servi-los, a colaborar naquela logística toda. Essa é a missão da FNA. Muita colaboração, mas
sem nunca nos metermos na organização deles.
2) Depois, a área de cidadania e voluntariado. Uma das nossas finalidades é ser um cidadão ativo e interventivo. Por
isso colaboramos com as Câmaras Municipais, Juntas de Freguesias, Centros Sociais, sempre tomando a iniciativa
de ir ao encontro sem estar à espera que nos venham pedir ajuda.  A nossa missão é fazer serviço de cidadania.
Temos que ser ativos. A disponibilidade para o voluntariado é fundamental, bem como a participação em ações de
voluntariado, como o Banco Alimentar, a colaboração nos Centros de Dia com atividades muito diversificadas e
sempre engraçadas...
3) Assumimos também como essencial na nossa missão a proteção do meio ambiente - a preservação da nossa Casa
Comum - com ações concretas de proteção ambiental e ações de sensibilização.
4) A última área é a da animação da fé e do anúncio do Evangelho: leigos ao serviço do seu pároco, das suas
comunidades cristãs, dos movimentos eclesiais. Dinamizamos momentos de vivência e aprofundamento da fé e
integramo-nos ativamente nas iniciativas paroquiais.

CORREIO DE COIMBRA

4 Grande Plano

CORREIO DE COIMBRA
O que é a Fraternidade 
Nuno Álvares, conhecida 
também pela sigla FNA? 

DOMINGOS LEAL DO PAÇO
A Fraternidade Nuno Álvares é 

do Corpo Nacional de Escutas 
(CNE), a maioria antigos che-
fes, que, por motivos familiares, 

tanto jeito para serem ‘dirigen-
tes’ nos seus agrupamentos, dei-
xaram de ser ativos dessa asso-
ciação juvenil e se constituíram 
nesta Associação de adultos. No 
escutismo, a partir dos 22 anos 
(antigamente, dos 25), os escu-
teiros ou seguem para dirigen-
tes, ou fazem “a partida”. Dos 
que partem, muitos passam 
para a FNA. Gostaríamos que 
fossem muitos mais, mas esta 
é uma idade também de salto 
para a sua vida: namoro, casa-

não é tão fácil. Portanto, a FNA é 
para todos os antigos escuteiros 
do CNE a partir dos 22 anos. 

Juridicamente, a FNA é uma 

goza de personalidade jurídica 

do foro canónico e do foro civil. 

da Igreja Católica, cuja doutrina 
assume, proclama e defende; 
coloca-se sob a proteção de S. 
Nuno de Santa Maria, a quem 
reconhece especiais qualidades, 
e toma-o como seu patrono, mo-
delo de vida, de santidade, de 
humildade, de bondade...

Penso que seja uma 
Associação recente…
Pelo contrário! A Fraternidade, 
como espírito e mobilização, nas-
ceu em 1939, há 82 anos, num en-
contro de antigos escuteiros no 
Sameiro, Braga, com o objetivo 
de se mobilizarem para o apoio 
ao escutismo, porque se estava a 
passar por um tempo de grandes 

dirigentes e expandir os agrupa-
mentos. Formou-se assim a então 
chamada União de Antigos Escu-
teiros, que fazia algumas ativi-
dades próprias e ajudava na vida 
dos agrupamentos. Mas, apesar 
disso, não teve grande expressão. 
Mas em 1955, há 66 anos, preci-
samente no dia 27 de maio, após 

no CNE, e aproveitando a revisão 

dos seus estatutos, foi criada pelo 
próprio CNE a Fraternidade Nuno 
Álvares, numa “ordem de servi-
ço” nacional. Nascia com alguma 
autonomia, mas como parte do 
CNE. Depois, em 1976, iniciou-se 
um movimento de organização 
autónoma a nível nacional, e em 
1978, em Ílhavo, realizou-se o pri-
meiro acampamento nacional da 
FNA. Passou-se à ação, com a rea-
lização de um conselho nacional 
onde se pôs à votação os estatutos 
da FNA, independentes dos esta-
tutos do CNE, com os primeiros 
órgãos nacionais, eleitos para a 
mesa do Conselho Nacional e a 
Direção Nacional. Isto tudo em 
1978. A partir daí foram-se crian-
do os núcleos FNA, a organização 

Sim. A ideia até seria que em 
cada paróquia onde haja um 
Agrupamento do CNE houvesse 
um Núcleo da FNA. Mas ainda 
estamos longe disso! A organiza-
ção é equivalente à do CNE, com 

Regionais. Neste momento te-

Lisboa, Porto, Guarda e Setúbal.

Está na calha! A Região de Coim-
bra já tem seis Núcleos (Cidade 
Coimbra, Condeixa, Palheira, Rai-
nha Santa, São Paulo de Frades 
e Poiares) e tem entrado muita 
gente; para formar uma Região 
são precisos ao menos quatro 
Núcleos.  A pandemia atrasou o 
processo. São Núcleos cheios de 
vontade em crescerem também 
em elementos, porque a criação 
de uma Região implica elemen-
tos para a Direção Regional, Con-
selho Fiscal, Mesa do Conselho 

Núcleos. Isso acaba por implicar 
muita gente e disponibilidade.

No resto do país, nas diferen-

CNE, temos um ou dois Núcleos 
dispersos por cada uma delas. 

tivemos mais Núcleos, que de-
pois não se mantiveram.

Temos um total de 2200 associa-
dos, dos quais 600 femininos, 
em 150 Núcleos ativos. A idade 
média das senhoras é mais bai-
xa do que a dos homens (51 anos 
para 57), mas já foram muito 

rejuvenescimento da FNA: a As-
sociação está a criar mais gente 
jovem, o que é muito bom.

o estrangeiro?
-

nalmente, como membros de 
pleno direito, na ISGF/AISG – In-
ternational Scout and Guide Fe-
llowship. Tal como o CNE está 
no Bureau Internacional, nós 
estamos nesta Associação. A ní-
vel de Portugal, estamos repre-
sentados conjuntamente, por 

a maior, com 2200 associados, a 

Manter vivo o espírito escutista, assumir ações de cidadania e voluntariado social, proteger o meio ambiente e animar a fé e o anúncio do 
Evangelho são as quatro áreas de intervenção da Fraternidade Nuno Álvares (FNA), a Associação escutista que integra os antigos escuteiros 
do CNE, fundada oficialmente no dia 27 de maio de 1955. Na Diocese de Coimbra conta com 6 Núcleos. A entrevista é com Domingos Leal 
do Paço, Presidente da Direção Nacional da FNA.

FRATERNIDADE NUNO ÁLVARES 

Uma prática escutista que preza 
pela coerência de vida com 

os valores do Evangelho 

“ A ideia seria que 
em cada paróquia 
onde haja um 
Agrupamento do 
CNE houvesse um 
Núcleo da FNA.
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“É preocupante que muitos povos insulares estejam expostos 
a mudanças extremas do meio ambiente e do clima, 

algumas das quais são o resultado de uma exploração 
desenfreada dos recursos naturais e humanos.”

(Papa Francisco, ao card. Turkson, 21 de maio)
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Fraternal, antigos escuteiros da 
AEP (com uns 300 efetivos) e as 
Guias, antigas Guias, à volta de 

formam uma Federação FEGA-
-Portugal, com órgãos próprios, 
sendo esta federação que nos 
representa internacionalmente, 
num universo de 61 países com 
mais de oitenta mil associados. 

Voltando um pouco atrás, 
qual é a vossa relação 

a mesma pessoa pode 
pertencer simultaneamente 

Não, no nosso caso não pode. 
Na Fraternal, da Associação de 
Escoteiros de Portugal, pode, 
porque há aqueles que estão no 
ativo e que também estão nos 
adultos. No nosso caso, no CNE, 
a partir dos 22 anos, ou se con-
tinua para dirigente, ou se sai, 
independentemente de “escu-
teiro uma vez, escuteiro para 

essa gente para entrar na FNA. 
E a missão da FNA é diferen-

te do CNE. O CNE é uma asso-
ciação escutista para rapazes e 
raparigas, desde crianças até à 
idade adulta.  Prepara-os para a 
vida, ajuda-os a viver em grupo, 
a serem líderes, por aí além.... 
Dá-lhes uma formação integral, 
em ordem à vida pessoal, fami-

acompanhamento integral. As 

vivo nos seus associados o es-
pírito escutista, a lei e os seus 
princípios; estimular nos asso-
ciados o seu desenvolvimento 
pessoal e contínuo; uma prática 
escutista inspiradora e católica 
que preza pela coerência de vida 
com os valores do Evangelho; a 

promoção da Fraternidade es-
cutista internacional... 

Isso, em termos de ação, 
como se concretiza?
Em termos de ação estrutura-
mo-nos em 4 áreas:

(1) Primeiro, a da mística, pe-
dagogia e vida escutista. Isso
passa, desde logo por exemplo,
pelo uso prático e responsável
do nosso uniforme. Temos bri-
lho em usar o uniforme, não
somos uma associação que nos
escondemos! Nós temos brilho
no nosso uniforme. E passa
também pela colaboração em
atividades organizadas pelo
CNE sempre que solicitados. De-
pois de nos termos separado do
CNE, não temos qualquer res-
ponsabilidade, nem “dirigimos”
qualquer rapaz ou rapariga,
mas colaboramos ativamen-
te sempre que solicitados. Por
exemplo, no último Acampa-
mento Nacional do CNE, com
perto de 22 mil participantes
de gente nova, lá estivemos na

dos Lobitos (os mais pequeni-
nos), a servi-los, a colaborar
naquela logística toda. Essa é a
missão da FNA. Muita colabora-
ção, mas sem nunca nos meter-
mos na organização deles.

(2) Depois, a área de cidadania 
e voluntariado. Uma das nossas 

ativo e interventivo. Por isso co-
laboramos com as Câmaras Mu-
nicipais, Juntas de Freguesias, 
Centros Sociais, sempre toman-
do a iniciativa de ir ao encontro 
sem estar à espera que nos ve-
nham pedir ajuda.  A nossa mis-
são é fazer serviço de cidadania. 
Temos que ser ativos. A disponi-
bilidade para o voluntariado é 
fundamental, bem como a par-

-
riado, como o Banco Alimentar, 
a colaboração nos Centros de Dia 

-
cadas e sempre engraçadas... 

(3) Assumimos também como 
essencial na nossa missão a
proteção do meio ambiente - a
preservação da nossa Casa Co-

sensibilização.
(4) A última área é a da ani-

mação da fé e do anúncio do 
Evangelho: leigos ao serviço do 
seu pároco, das suas comuni-
dades cristãs, dos movimentos 
eclesiais. Dinamizamos mo-
mentos de vivência e aprofun-
damento da fé e integramo-
-nos ativamente nas iniciativas 
paroquiais.

Portanto, como respondi uma 
vez a uma senhora à porta da
Sé de Lisboa, “quando virem
estes senhores e estas senho-
ras com um lenço castanho e
cabelo grisalho, é porque estão
a fazer qualquer coisa de bom.”
A nossa missão é precisamente
esta: trabalhar nas comunida-
des, voluntariado sem qualquer
retorno económico, solidarie-

-
dania e de vida eclesial, ajudar
o próximo, com as necessárias
parcerias.

Dessas quatro áreas, a que 
eu tinha mais clara era a do 
ambiente, que aliás tem a 

livre! Pode testemunhar-nos 
algumas ações concretas?
Temos tido várias iniciativas 
nas Serras do Alvão e da Estre-
la, no Geoparque Naturtejo (na 
parte de Idanha-a-Nova onde 
há o Parque Escutista do CNE), 
na Ria Formosa; também na Ar-
rábida, em 2015. São sobretudo 

-
-a-Nova, foram anos seguidos de 

completamente desarborizada. 
Depois, para este mandato (2020-
2023), temos cinco pilares para 
aprofundar esta matéria: o ciclo 
natural da água; a conservação 
da natureza e da biodiversidade; 
o pioneirismo ecológico; a reci-
clagem de resíduos especiais; e a 
ecologia humana dos escuteiros 
adultos. Normalmente são áreas 
trabalhadas em atividades de-
senvolvidas nos próprios locais. 
E envolvemo-nos nas iniciativas 
de outros. Por exemplo, neste mo-
mento estamos envolvidos numa 
recolha de rolhas de cortiça, que 
é um projeto GREENCORK 2021, o 
CNE está nesse projeto e, precisa-
mente, nós juntamo-nos ao CNE, 
ao qual nos associámos. Parece 
uma coisa ridícula, mas há uma 
grande superfície comercial que 
dá um certo número de pés de ár-
vores por uma certa quantidade 

de rolhas. Assim, ao mesmo tem-
po que nos associamos a uma ati-
vidade didática (com workshops 
com os miúdos, atividades de 
plantação, etc.), continuamos a 

Parque Escutista do CNE em Ida-
nha-a-Nova, onde essas árvores 
serão plantadas. Outras ativida-
des são de limpeza de terrenos, 
nomeadamente aqueles que 

uma plantação na zona do Fun-
dão há 3 anos, e este ano fomos 
lá limpar essa área.

concretas da FNA poderia 

Mantemos, por exemplo, o De-
partamento de Radioescutismo. 
É uma atividade que tem maior 
impacto no Jota Joti, ativida-
de anual de excelência a nível 
mundial no âmbito escutista. 
Agora, com os telemóveis, o ra-
dioamadorismo perdeu impor-
tância enquanto meio comuni-
cação imediata, mas nas nossas 
atividades acaba por ser útil en-
quanto recurso e meio de união, 
porque como temos alguns asso-
ciados radioamadores que gos-
tam desta atividade acabamos 
por entusiasmar outros. 

Temos também um “Departa-
mento de Prevenção e Saúde”, 
aproveitando o saber de mui-
tos dos nossos associados que 
trabalham na área da saúde e 
prevenção. Dá apoio às nossas 

atividades. Eventualmente, na 
retaguarda e se para isso for so-
licitado, podê-lo-á fazer mesmo 
em termos de proteção civil.

Na continuidade do mandato 
da Direção anterior – são man-
datos trienais – temos vindo 
a promover junto dos Núcleos 

na área do aprofundamento da 
fé, da cultura religiosa, da ação 
social e da cidadania, contando 
para isso também com a colabo-
ração do nosso assistente nacio-
nal. Neste triénio, trabalhámos 
em 2020 a mística do compro-
misso, este ano estamos com 
a mística da ação e para o ano 
será a mística do serviço. São 
três palavras-chave para os es-
cuteiros adultos: compromisso, 
ação, serviço. Os Núcleos traba-
lham sobre isso, fazem coisas 
muito bonitas - por exemplo, o 
Núcleo de Castro de Aire está a 
distribuir mensalmente 46 ca-
bazes alimentares a famílias 

-

principais vividas e com conclu-

sobre os temas vividos “compro-
misso, ação, serviço”, servindo 

assim como exemplo vivido da 
“Mística da FNA”.

Em termos de grandes encon-
tros, temos pela frente o nosso 
acampamento nacional, que 
vai ser na Região da Guarda, em 
2023, dias 8, 9, 10 e 11 de junho, no 
Campo Escutista do Fundão; va-
mos estar presentes no apoio ao 
acampamento nacional do CNE 
em 2022; e no apoio à Jornada 
Mundial da Juventude em 2023.

Também, por convite do San-
tuário de Fátima, temos vindo 
a dar apoio aos peregrinos nos 
meses de setembro e outubro, 
sobretudo aos sábados e domin-
gos. Com grande gosto de todos 
os que participaram. Espera-
mos que a pandemia em breve 
permita o recomeço das pere-

continuamos disponíveis para 
continuar a dar esse apoio.

“
da FNA são 
manter vivo nos 
seus associados 
o espírito 
escutista, a lei e 
os seus princípios; 
estimular nos
associados o seu 
desenvolvimento
pessoal e
contínuo; uma 
prática escutista 
inspiradora e
católica que preza 
pela coerência de
vida com os valores
do Evangelho;
a promoção da 
Fraternidade
escutista
internacional...

“Para este mandato, 
temos cinco pilares 
[para aprofundar o 
cuidado pela Casa 
Comum]: o ciclo 
natural da água; 
a conservação 
da natureza e da 
biodiversidade; 
o pioneirismo 
ecológico; a
reciclagem de 
resíduos especiais; e 
a ecologia humana
dos escuteiros
adultos.”

Natural de Lisboa, Domingos Leal do Paço iniciou a sua vida es-
cutista aos 7 anos na freguesia da Misericórdia, antiga fregue-
sia de Santa Catarina. Atualmente com 70 anos, foi escuteiro, 
dirigente do CNE durante 37 anos e fundador de um Núcleo da 
Fraternidade em 1999. Nesta última associação, desempenhou 
diferentes papéis, nomeadamente o de Presidente nos dois úl-
timos mandatos. Desta longa caminhada, e como dirigente da 
FNA, deixa este testemunho, que partilha também com o CNE:
“Na FNA estamos organizados. Temos regras. Não dependemos de 
referências, nem de sistemas de gestão de qualidade, temos voz e 
participação ativa nas nossas comunidades, o que pode fazer a dife-
rença. Vamos contribuindo para uma associação mais preparada e 
capacitada para servir, dando-nos aos outros como uma associação 
de voluntários, praticando ações de cidadania na sociedade. Ser es-
cuteiro é sentir que o coração bate forte no peito; é sentir que ainda se 
acredita no amor; é possuir em plenitude os dons da vida e conseguir 
amá-la, tentando torná-la mais bela em cada dia que passa. Ser es-
cuteiro é tirar o “im” do impossível; usar novos rumos, desbravar o 
caminho para que os outros possam segui-lo. Ser escuteiro é arris-
car, tornar um sonho realidade, é acreditar que dar é importante, 
mas que o que importa é mesmo dar-se. Ser escuteiro é deixar um 
mundo um pouco melhor, é acreditar que uma alegria partilhada 
que se transforma numa dupla alegria; Ser escuteiro é ser feliz”.

Natural de Lisboa Domingos Leall ddo Paço i i iiniciou a sua vida esida es-
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mencionaria a violência, o terrorismo, a pobreza, a fome e as muitas 
formas de injustiça e desigualdade social e económica que hoje em 
dia lesam a todos, sobretudo às mulheres e às crianças.”
(Papa Francisco, ao card. Turkson, 21 de maio)

Portanto, como respondi uma vez a uma senhora à porta da Sé de 
Lisboa, “quando virem estes senhores e estas senhoras com um 
lenço castanho e cabelo grisalho, é porque estão a fazer qualquer 
coisa de bom.” A nossa missão é precisamente esta: trabalhar 
nas comunidades, voluntariado sem qualquer retorno económico, 
solidariedade social, missões de cidadania e de vida eclesial, ajudar o 
próximo, com as necessárias parcerias.

Dessas quatro áreas, a que eu tinha mais clara era a do ambiente, que 
aliás tem a ver com o vosso espírito de ar livre! Pode testemunhar-nos 
algumas ações concretas?

Temos tido várias iniciativas nas Serras do Alvão e da Estrela, no 
Geoparque Naturtejo (na parte de Idanha-a-Nova onde há o Parque 
Escutista do CNE), na Ria Formosa; também na Arrábida, em 2015. São 
sobretudo plantações. No caso de Idanha-a-Nova, foram anos seguidos 
de plantações…, que a área estava completamente desarborizada. 
Depois, para este mandato (2020-2023), temos cinco pilares para 
aprofundar esta matéria: o ciclo natural da água; a conservação da 
natureza e da biodiversidade; o pioneirismo ecológico; a reciclagem 
de resíduos especiais; e a ecologia humana dos escuteiros adultos. 
Normalmente são áreas trabalhadas em atividades desenvolvidas nos 

próprios locais. E envolvemo-nos nas iniciativas de outros. Por exemplo, neste momento estamos envolvidos numa 
recolha de rolhas de cortiça, que é um projeto GREENCORK 2021, CNE está nesse projeto e, precisamente, nós 
juntamo-nos ao CNE, ao qual nos associámos. Parece uma coisa ridícula, mas há uma grande superfície comercial 
que dá um certo número de pés de árvores por uma certa quantidade de rolhas. Assim, ao mesmo tempo que nos 
associamos a uma atividade didática (com workshops com os miúdos, atividades de plantação, etc.), continuamos a 
colaborar com a florestação do Parque Escutista do CNE em Idanha-a-Nova, onde essas árvores serão plantadas. 
Outras atividades são de limpeza de terrenos, nomeadamente aqueles que planámos. Por exemplo, fizemos uma 
plantação na zona do Fundão há 3 anos, e este ano fomos lá limpar essa área.

E que outras atividades concretas da FNA poderiam exemplificar? 

Mantemos, por exemplo, o Departamento de Radioescutismo. É uma atividade que tem maior impacto no Jota Joti, 
atividade anual de excelência a nível mundial no âmbito escutista. Agora, com os telemóveis, o radioamadorismo 
perdeu importância enquanto meio comunicação imediata, mas nas nossas atividades acaba por ser útil enquanto 
recurso e meio de união, porque como temos alguns associados radioamadores que gostam desta atividade 
acabamos por entusiasmar outros. 
Temos também um “Departamento de Prevenção e Saúde”, aproveitando o saber de muitos dos nossos associados 
que trabalham na área da saúde e prevenção. Dá apoio às nossas atividades. Eventualmente, na retaguarda e se 
para isso for solicitado, podê-lo-á fazer mesmo em termos de proteção civil.
Na continuidade do mandato da Direção anterior – são mandatos trienais – temos vindo a promover junto dos 
Núcleos uma reflexão nacional comum na área do aprofundamento da fé, da cultura religiosa, da ação social e da 
cidadania, contando para isso também com a colaboração do nosso assistente nacional. Neste triénio, trabalhámos 
em 2020 a mística do compromisso, este ano estamos com a mística da ação e para o ano será a mística do serviço. 
São três palavras-chave para os escuteiros adultos: compromisso, ação, serviço. Os Núcleos trabalham sobre isso, 
fazem coisas muito bonitas - por exemplo, o Núcleo de Castro de Aire está a distribuir mensalmente 46 cabazes 
alimentares a famílias carenciadas! - e, no final, fazemos uma brochura com as ações principais vividas e com 
conclusões avaliadas pela associação sobre os temas vividos “compromisso, ação, serviço”, servindo assim como 
exemplo vivido da “Mística da FNA”.
Em termos de grandes encontros, temos pela frente o nosso acampamento nacional, que vai ser na Região da 
Guarda, em 2023, dias 8, 9, 10 e 11 de junho, no Campo Escutista do Fundão; vamos estar presentes no apoio ao 
acampamento nacional do CNE em 2022; e no apoio à Jornada Mundial da Juventude em 2023.
Ainda uma última nota: por convite do Santuário de Fátima, temos vindo a dar apoio aos peregrinos nos meses de 
setembro e outubro, sobretudo aos sábados e domingos. Com grande gosto de todos os que participaram. Esperamos 
que a pandemia em breve permita o recomeço das peregrinações, que nós certamente continuamos disponíveis 
para continuar a dar esse apoio.  •

66.º Aniversário FN
A
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A Região de Braga viveu, no passado dia 28 de maio, 
um acontecimento histórico. Foi apresentado o livro 
“Dinâmica Imparável – A Região de Braga da FNA” da 
autoria do José Luis Silva, que decorreu no auditório 
da Universidade do Minho, Campus de Azurém em 
Guimarães.
Foi seguramente um dos momentos mais importantes 
da história da Região e certamente o momento mais 
marcante da nossa história recente. 
Num magnífico trabalho de pesquisa, que se prolongou 
por quase 3 anos, o José Luis conseguiu resumir 
num livro a história da nossa Região, relatando factos
curiosos e desconhecidos da grande maioria dos 
associados. Esta obra permite que cada um de nós 
possa juntar às suas memórias as memórias de todos 
os outros, permite que aqueles que entrem para a 
FNA Região de Braga, possam conhecer a nossa 

história e perceber como chegamos aqui e permite 
ainda homenagear todos aqueles que trabalharam 
antes de nós, contribuindo 
para a construção do 
caminho que nos trouxe até 
este momento.
Antes da apresentação do Livro 
assistimos a um momento 
musical protagonizado por 
3 magníficos músicos de 
Guimarães aos quais se 
juntou o José Luis com o seu 
saxofone.
O Livro foi apresentado pelo 
António Campos de Sousa, 
sobejamente conhecido por 

Apresentação do livro
“Dinâmica Imparável – A Região de Braga da FNA”

66.º Aniversário FNA

Carlos Alberto
Presidente da Direção Regional de Braga

todos nós e teve como autor do prefácio o Rev. Pe. 
Miguel Ângelo Gomes. 
A cerimónia contou com diversos convidados e 
com representantes de 68 dos 73 Núcleos que 
compõem a nossa Região de Braga. Para além da 
Equipa Regional, composta pela Direção Regional, 
departamentos e serviços Regionais, esteve presente 
o nosso Assistente Regional, Rev. Cónego Eduardo
Duque, o Rev. Pe. Samuel Vilas Boas, Arcipreste de
Guimarães e Vizela, a Drª. Paula Oliveira, vereadora
da ação social da Câmara Municipal de Guimarães,
em representação do Município, o Chefe Alexandre
Novais, Chefe Regional adjunto do CNE Junta Regional
de Braga, o Chefe Ernesto Machado, Chefe do CNE
Junta de Núcleo de Guimarães, o Domingos Leal
do Paço, Presidente da Direção Nacional, o Artur
Xavier, Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional, O Jorge Fernandes, Presidente da Mesa
do Conselho Regional, a Luísa Marlene, Presidente
do Conselho Fiscal Regional e também familiares,
amigos e convidados do autor.
Foi um grande dia que não sairá facilmente da nossa
memória.
A todos quantos tornaram possível a realização deste
evento memorável um “Bravo, Bravíssimo”.
Ao José Luis, agradecemos a iniciativa, a coragem, a
dedicação e o carinho com que escreveu esta obra.
A partir de agora estamos muito mais ricos. Temos
um relato da nossa história, sabemos de onde vimos,
sabemos onde estamos e sabemos para onde devemos
ir. Vamos continuar a fazer caminho.
Viva à FNA, viva à região de Braga! •
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Livro:
Dinâmica Imparável - Região de Braga da FNA

Em 2014, a Direção Regional de Braga então por mim 
liderada, decidiu propor à Direção Nacional que se 
celebrasse o 75.º aniversário daquele que sabemos 
ter sido o primeiro encontro de antigos escuteiros do 
CNE, que tinha tido lugar no Sameiro, a 21 de Maio de 
1939 e que deu origem à primeira associação de antigos 
escuteiros, a União dos Antigos Escutas, a antecessora 
da FNA. Depois de a Direção Nacional ter aceitado 
com entusiasmo a nossa proposta e nos ter entregado 
a responsabilidade da sua organização, missão que 
aceitamos com alegria e orgulho, e sabendo que iriamos 
ter em Braga centenas de escuteiros adultos de todo o 
país e até de Espanha, entre muitos outros momentos 
de grande qualidade, quisemos que todos conhecessem 
a nossa sede regional, situada no número 51 da Rua 
da Boavista, onde funcionou a primeira sede nacional 
propriedade do CNE e onde, além da FNA, têm a sua 
sede a Junta Regional e de Núcleo e o Agrupamento 
001 do Corpo Nacional de Escutas. Claro que quisemos 
refrescar e renovar o espaço, que foi alvo da nossa 
atenção e carinho, por tudo o que representava para 
nós e para a História da Região. Quisemos também 
inaugurar uma galeria de fotos de todos os Presidentes 
Regionais, como estava em voga, pelo que, para ter a 
certeza dos nomes, datas e mandatos, foi necessário 
falar com alguns dos veteranos da Associação, mas 
perante algumas dúvidas surgidas, decidimos tentar 
encontrar as respostas consultando os arquivos 
que sabíamos existir na sede. Eu fiquei encarregado 
desse trabalho e rapidamente fiquei fascinado com 
a qualidade da organização, a clareza dos relatos e a 
facilidade com que consegui encontrar as respostas que 
procurava. Fascinou-me perceber que desde o princípio 
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da sua História, a Região 
tinha sido servida por 
pessoas de enorme 
qualidade, que deram o 
seu melhor para ajudar a 
Fraternidade a crescer, 
a tornar-se um parceiro 
válido e credível para o 
CNE, mas também para 
a Igreja e a comunidade 
em geral. Algumas dessas pessoas ainda estavam 
connosco e na condição de associados, mesmo que as 
gerações atuais, nas quais eu me incluía, não tivessem 
ideia do seu valor e do seu contributo para a qualidade 
do caminho que tinha sido construído ao longo do 
tempo. Perante a riqueza deste “tesouro”, ficamos logo 
com a ideia que este trabalho não podia ficar por aqui, 
de tal forma que nos Objetivos Programáticos da nossa 
candidatura, para um segundo mandato á frente dos 

destinos da Região, dizíamos num deles:

“A FNA vai fazer 60 anos em 2015. São já muitos os momentos 
históricos vividos. Pela lei natural, vamos perdendo alguns 
dos protagonistas, cuja memória guardava muita da 
informação indispensável para nos conhecermos a nós 
mesmos. Assim, é nossa intenção começar a procurar e 
organizar informação estruturante do que tem sido a vida 
da FNA na nossa Região e que poderá ser a base para um 
trabalho mais completo, que registe de forma duradoura a 
História da Região de Braga da Fraternidade Nuno Álvares.”  

O resultado desta ideia e objetivo é o livro “A Região de 
Braga da FNA - Dinâmica Imparável” que eu escrevi 
e a Região, por decisão da sua Direção, apadrinhou e 
editou. Pessoalmente sinto-me realizado pelo fruto do 
trabalho de mais de dois anos, que foi vasto, mas foi 
recompensador e me deu muito gozo, por me ter tornado 
testemunha privilegiada da evolução da nossa História e 
poder dar a conhecer a todos os nossos associados que a 
Região de Braga foi sempre forte e dinâmica, servida por 
pessoas de enorme qualidade, que deram o seu melhor 
e muito da sua vida, por paixão ao escutismo e amor 
sincero e desinteressado ao seu ideal, para que a FNA 
crescesse em quantidade mas também em qualidade, 
desde o primeiro dia até aos tempos atuais. Como digo 
na conclusão do livro, “o futuro será brilhante, numa 
dinâmica imparável, até ao infinito”.
Espero que gostem.  •

José Luís Silva
Secretário para a Expansão
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O Centro de Acolhimento a 
Atividades Escutistas “Casa do 
Escuteiro” fica situado na antiga 
escola primária de Alfanzina, na 
estrada Municipal, EN1273 que 
liga o Poço Partido (Carvoeiro) 
à praia de Benagil no Concelho 
de Lagoa, no Algarve. Este 
projeto destina-se a todos os que 
partilham e respeitam o ideal do 
Escutismo, portanto está aberto a 
todas as Associações que seguem 
este ideal de vida. Permite a 
realização de atividades no âmbito 
deste movimento de formação 
de jovens e estilo de vida para 
adultos que é o Escu(o)tismo e o 
Guidismo.  O espaço está situado 
perto de várias praias e tem 
todas as condições para receber 
pequenos grupos até um máximo 
estimado de 40 elementos em 
regime de acampamento. Pode 
ainda ser utilizado para grupos 
mais pequenos em regime de 
acantonamento, mas sem quaisquer 

Todos os que partilham o IDEAL do Escutismo

Ca
sa

 d
o 

Es
cu

te
iro

 F
N

A
Este não é um

projeto para o Núcleo
de Lagoa da FNA

é um projeto para:

estruturas de apoio a esse fim, ou 
seja, não dispõe de camas, beliches 
ou colchões.
O espaço tem condições ideais 
para a realização de formações 
no âmbito do movimento Escu(o)
tista e Guidista, para jovens e 
adultos, uma vez que tem todas as 
valências necessárias para esse 
fim quer no que diz respeito a 
espaço interior ou exterior.
A Casa do Escuteiro é constituída 
por uma área disponível para 
acampamento de aproximadamente 
600 mts2, uma sala polivalente, 
uma cozinha equipada, um sanitário 
misto e duas zonas de chuveiros 
com um total de 7 duches e um 
lavatório.
Este projeto surgiu após diversos 
contactos com a Câmara Municipal 
de Lagoa no ano de 2006, uma 
vez que o espaço se encontrava 
devoluto e sem a utilização. O 
Núcleo de Lagoa da Fraternidade 
Nuno Álvares entendeu ser este um 

espaço que poderia dar resposta a 
uma necessidade cada vez maior de 
locais para o desenvolvimento de 
atividades no âmbito do movimento 
Escu(o)tista e Guidista.
Após os diversos contactos foi 
estabelecido um protocolo com a 
Câmara Municipal de Lagoa que 
deu origem à inauguração da Casa 
do Escuteiro em 03 de novembro 
de 2007. Foi uma inauguração que 
decorreu num ano muito especial 
para o Escutismo Mundial, pois 
comemorava-se o seu Centenário.
Foi na altura um entendimento da 
Autarquia Lagoense que através do 
Núcleo de Lagoa da Fraternidade 
de Nuno Álvares a rentabilização 
daquele espaço, com a instalação 
da Casa do Escuteiro, seria uma 
mais valia para os Escu(o)teiros e 
Guias do Concelho e da Região do 
Algarve, tal como para a divulgação 
do próprio Concelho com a 
disponibilização de um local onde 
Associações de todo o País poderiam 
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Casa do Escuteiro FNA

Paulo Paias
Presidente do Núcleo de Lagoa

sediar temporariamente as suas 
atividades. Tem sido entendimento 
dos diversos Executivos Municipais, 
desde 2007, que continua este 
projeto a ser uma mais valia para a 
comunidade Escu(o)tista e Guidista 
tal como para a divulgação do 
Concelho de Lagoa. Aproveita assim 
este Núcleo da FNA para agradecer 
a todos os Executivos Municipais, em 
particular ao que está atualmente 
em funções, pela confiança que 
continuamente têm depositado em 
nós, tal como por todo o apoio que 
sempre deram, e continuam a dar, 
para que este projeto seja uma 
realidade e continue ao Serviço 

de todos os jovens e adultos que 
partilham deste ideal de vida, de 
“Uma vez Escuteiro, para sempre 
Escuteiro”. 
Foi assim com grande alegria 
e sentido de missão que, nesse 
importante ano de comemoração, 
abraçámos este projeto que se 
enquadra perfeitamente na nossa 
missão enquanto Escuteiros Adultos. 
– Alerta para Servir
Ao longo dos anos tem a Casa
do Escuteiro, acolhido atividades
do Corpo Nacional de Escutas
(CNE), da Associação de Escoteiro
de Portugal (AEP), Associação
de Guias de Portugal (AGP), da

Fraternidade de Nuno Álvares 
(FNA) e de algumas Associações 
de cariz social a quem temos 
aberto a porta com base na 
tipologia de atividades que 
pretendiam desenvolver. Estas 
Associações têm sido oriundas de 
várias Regiões do País e de todos 
os escalões etários. Temos ainda 
proporcionado a alguns Núcleos 
da Fraternidade de Nuno Álvares 
que nos visitem com os seus 
familiares proporcionando assim 
momentos de partilha e animação 
neste fantástico Concelho da 
Região Algarvia.
Recentemente o Núcleo de 
Lagoa da Fraternidade de Nuno 
Álvares instalou a sua sede num 
espaço criado para o efeito, 
para não diminuir as valências 
disponibilizadas aos grupos a quem 
cedemos o Centro de Atividades, 
junto á Casa do Escuteiro de forma 
a estarmos mais próximos de 
quem nos visita e facilitar a nossa 
atividade inerente à manutenção 
continua a que a gestão duma 
área desta natureza obriga, sendo 
ainda objetivo a de disponibilizar o 
espaço que ocupávamos no centro 
da cidade.
Este projeto tem desde a sua 
criação como mote “Este não é 
um projeto para o Núcleo de Lagoa 
da FNA, é um projeto para: TODOS 
OS QUE PARTILHAM O IDEAL DO 
ESCUTISMO”.  •
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No dia 5 outubro do ano de 2019, em frente à Igreja Paroquial de Urgezes, 
na cerimónia de comemoração dos 50 anos do Agrupamento 322 do CNE 
de Urgezes, no uso da palavra, entre outras coisas, referi que faltava 
na Freguesia algo que homenageasse, que representasse o Movimento 
Escutista no geral, mas em especial, o importante Movimento Escutista 
da comunidade de Urgezes.
Ora, passados 1 ano, 6 meses e 26 dias, mais o menos à mesma hora, do 
referido dia, realizamos a cerimónia de formal de inauguração do local 
que carinhosamente batizamos de “Jardim da Paz”.
Em Homenagem ao Movimento Escutista, particularmente a todos os 
jovens e adultos do CNE e FNA de Urgezes, pelo espírito de Serviço e 
dedicação em prol da nossa Comunidade.
Pretende-se que esta homenagem seja também extensível a todos que, 
embora nunca tenham sido escuteiros, mas que comungam e praticam 
os valores e princípios do escutismo, nomeadamente: defesa da 
natureza, defesa do ambiente, espírito de serviço, dedicação aos outros 
e à comunidade, etc. etc. etc. (…) por exemplo, muitos voluntários e 

voluntárias que assim contribuem para que tenhamos 
uma comunidade/sociedade muito melhor para se viver.
Digo propositadamente comunidade e não Freguesia, 
pois somos uma Freguesia que além de quem cá reside, 
acolhe todos os que, por qualquer motivo, nos visitam 
ou decidem fazer vida na Freguesia e/ou na Paróquia de 
Santo Estêvão de Urgezes.
Uma palavra de apreço e agradecimento aos meus 
colegas de Executivo, Carlos Miguel Sampaio e Luís 
Abreu por todo empenho que dedicaram no planeamento 
e concretização de mais este projeto.

Um grande bem-haja e um grande obrigado a todos!!!
Com estima e consideração, •

Destaque
“JARDIM da PAZ”
Homenagem ao Movimento Escutista
da Comunidade de Urgezes

Miguel Oliveira
Presidente da Junta de Freguesia de Urgezes



11junho 2021

1 - Tornar a Formação uma realidade natural e “automática” 
na Associação, ou seja, através da ação da Secretaria, do 
Quadro Nacional de Formadores e dos diversos Cursos, 
fazer com que a Formação se torne parte importante e 
natural da vida da FNA, criando uma dinâmica que leve a 

que todos os associados 
vejam a Formação como 
algo natural e necessário 
para o seu progresso como 
Escuteiros Adultos. Um dos fins da FNA é o aperfeiçoamento pessoal contínuo. Se isso 
pode ser entendido a vários níveis e dimensões, seja no plano físico como no plano 
espiritual, a Formação é com certeza uma ferramenta utilíssima uma forma de cada 
um de nós progredir na sua vida escutista e na missão de que cada um de nós está 
imbuído ao assumir o Compromisso com o ideal escutista, trabalhando e aprendendo 
em conjunto, sempre com o objetivo de ser cada vez melhor.

2 - Uniformização dos módulos, dos textos de apoio e dos Cursos, bem como do seu formato, de Norte a Sul do 
país. É importante que a Formação, numa fase em que está ainda em processo de implementação, seja posta em 
prática de maneira uniforme por todos os Formadores, com destaque para os Diretores de Formação, que têm 
especial responsabilidade na supervisão das ações de formação. Não queremos que a Formação seja uma “manta 
de retalhos” com processos, formatos e dinâmicas dispares, consoante as diferentes equipas de Formação. Para a 
credibilização deste processo, é muito importante que todos os formadores estejam conscientes da importância de 
seguir o guião de cada Curso e que a personalidade própria de cada um, bem como a sua visão sobre as coisas, não 
podem deturpar ou modificar aquelas que são as linhas mestras da Formação.

3 - Reajustar, reforçar e equilibrar as equipas de formação com elementos do Quadro Nacional de Formadores, 
com o intuito de dar a oportunidade, a formadores com menos horas de formação, de desenvolverem as suas 
competências e capacidades para ajudar a FNA a continuar a construir este caminho, que se tem revelado tão 
importante para o crescimento sustentado e de qualidade da FNA.  •

Formação
A ação da Secretaria Nacional de Formação
para este mandato está alicerçada
em 3 vetores fundamentais: 

Luís Abreu
Secretário para a Formação
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NATUREZA COMUM: 
Gerês em direto (Zoom) 

Atividade Nacional de Ambiente
Chefe de Departamento Nacional de Ambiente - David Loureiro

CRIAR RAIZES X, por fim, cumpriu-se! | 5 junho | 
Dia Mundial do Ambiente no Alvão

Tendo bem presente as inquietações que a pandemia tem vindo a provocar nas atividades da FNA e condicionados 
pelas regras oficiais de desconfinamento, foi cumprida a atividade de ambiente do calendário nacional de 24 de abril. 
Durante a manhã, alguns Núcleos da FNA aceitaram o desafio de voluntariado presencial “Raízes por todo o lado”, em 
colaboração com as entidades locais – com limitação de associados e respeitando as orientações oficiais - em áreas 
protegidas ou de interesse comunitário (municipal) em ações de plantação, conservação e erradicação de invasoras. 
No decorrer da tarde, ainda que por videoconferência – transmissão via FaceBook – decorreu o “NATUREZA COMUM: 
Gerês em direto”, organizado pela Direção Regional de Braga e o Departamento Regional de Ambiente, com o apoio do 
DNA e da SNSI e em parceria com o ICNF. Foram abordados com escuteiros adultos da FNA e especialistas do ICNF, a 
problemática da erradicação das “mimosas” e os resultados da contribuição do voluntariado ambiental da FNA Braga 
em Chão de Lamas, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, no ano da comemoração do seu 50.º aniversário.
Em representação da estrutura regional ICNF-Norte, destacam-se as comunicações da Eng.ª Isabel Freitas, da Dra. Cristina 
Machado e do Eng. Tomás, pelos seus conhecimentos, recomendações e partilhas com a intervenção do voluntariado da 
FNA no Parque Nacional da Peneda-Gerês. No espirito do mote anual da “Mística da 
Ação”, foram partilhados um excerto da encíclica Papal Laudato Si, uma mensagem 
do presidente nacional, o plano de voluntariado ambiental, nacional e da região e 
momentos musicais animados pelo Núcleo de Cambeses. 
Embora com esforço de adaptação e de organização pela estrutura da FNA, o 
seguimento e partilha nas redes sociais da atividade “NATUREZA COMUM: Gerês 
em direto”, permite concluir que foi conseguida a divulgação nacional e a dos 
objetivos regionais de voluntariado ambiental no trilho do desenvolvimento do 
pilar P2 - Conservação da Natureza e da Biodiversidade – da estratégia nacional 
de Ambiente da FNA para o triénio 2020-2022.  •

Apesar de todas as dificuldades e restrições impostas causadas pela situação pandêmica nacional, o Núcleo Cidade Vila 
Real conseguiu levar a bom porto a fase final (parte 2) do Criar Raízes X.
Integrados no Dia Aberto do 38.º aniversário do Parque Natural do Alvão, 11 voluntários, iniciaram bem cedo, o percurso 
pedestre Agarez-Arnal, através da reposição, pintura e reforço da sinalética em madeira e ainda na recolha de lixo. A 
boa-vontade, o esforço e a determinação dos participantes foi fundamental, para cumprir os objetivos estabelecidos e 
deixar o mundo um pouco melhor.

O Criar Raízes também é conhecimento e novas aprendizagens. 
Antes de os trabalhos começarem tivemos uma reflexão e 
teceram-se considerações sobre o Dia Mundial do Ambiente. 
Ao fim do dia fomos visitar uma exposição na sede do PNAlvão, 
sobre plantas aromáticas e medicinais do Alvão. 
Estes dois momentos foram aprimorados e apresentados 
brilhantemente pelo Henrique Pereira, que pela sua forma de 
comunicar e o pelo seu conhecimento das coisas consegue 
do pouco fazer muito e consequentemente todos nós ficámos 
mais enriquecidos e motivados para protegermos a natureza 
e o ambiente.
O Criar Raízes também é exemplo e compromisso. Exemplo 
pela ação e compromisso com a Fraternidade Nuno Álvares 
e o ser Escuteiro Adulto. Neste sentido deixamos uma 

palavra de apreço aos irmãos Santos (Abel e Zé) do Núcleo do Terroso (Região de Braga) e às suas esposas que os 
acompanharam nesta resposta ao nosso chamado, partilhando connosco o seu esforço e amizade, contribuindo para o 
sucesso desta atividade, Bem Hajam.  •

Ambiente

(Continua na página 16)
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Onze meses de trabalho...

Prevenção e Saúde

Comemoramos onze meses de atividade do Departamento 
Nacional de Prevenção e Saúde, foram onze meses de trabalho 
e preparação, nem sempre fácil, perante o senário de pandemia 
COVID-19 que em Portugal, regista atividade confirmada pelos 
relatórios da DGS há 16 meses, como mostra o gráfico.

Alerta do DNPS
Os recentes dados evidenciam um agravamento da situação, merecendo a atenção do DNPS e o reforço de alertar os 
Associados da FNA, solicitando que estes sejam mensageiros junto dos seus familiares e amigos, para a manutenção 
das regras de prevenção, em especial o:

Uso de máscara  -  Manter o distanciamento  -  Lavar as mãos com frequência

Mesmo aos vacinados, estas recomendações se aplicam, para que com o esforço de todos esta luta para vencer a 
pandemia possa alcançar o sucesso desejado o mais breve possível, esta vitória depende de todos.

DNPS o presente e o futuro
Ao longo destes onze meses o DNPS, divulgou pelos meios de comunicação da Associação recomendações, para a 
prevenção da propagação da doença, deu parecer sobre a realização ou adiamento de atividades, de acordo com o 
evoluir da situação, em conformidade com as diretivas governamentais e da DGS, deu também apoio na preparação de 
planos de contingência para espaços da FNA ou realização de atividades, promoveu ainda em abril um fórum “Dia da 
Saúde 2021” tendo como tema “Depressão”, com a participação de especialistas na área da saúde mental, que deram 
um forte contributo para a compreensão da depressão como doença, a sua influencia na nossa vida quotidiana e social, 
como prevenir ou combater. 
Paralelamente com o acompanhamento da situação pandémica, o DNPS tem-se focado na preparação e consolidação da 
prevenção, para esta missão, foi constituída uma equipa com elementos nomeados pelas Direções Regionais das Regiões 
com Órgãos Regionais constituídos, que com o apoio das 
suas Direções implementarão procedimentos de prevenção 
em atividades e desenvolverão conhecimento e resiliência 
para os Associados nas áreas da sua intervenção.
Esta equipa tem reunido mensalmente, criando a 
documentação, procedimentos e desenvolvendo 
conhecimento a ser divulgado e implementado na 
Associação, este conhecimento será testado e colocado 
em prática na atividade do DNPS prevista para 3 e 4 de 
julho em Ansião, assim a situação pandémica o permita, 
após este teste em função dos resultados alcançados, o 
Departamento iniciará uma nova fase, que consiste em 
aplicar às atividades Regionais e Nacionais, apoiadas 
pelos elementos que se revelem aptos, os conhecimentos 
e procedimentos desenvolvidos, e em conjunto com estes 
será aberto à integração de novos elementos, com origem 
nos Núcleos sem Órgãos Regionais constituídos, que manifestem disponibilidade e perfil para integrar a equipa, 
permitindo que a cobertura de Prevenção e Saúde seja uma realidade a todo o espaço territorial de implantação da FNA, 
na esperança que este seja um contributo para a afirmação do espirito de Escuteiro Adulto, de Cidadania e cooperação, 
procurando deixar o mundo um pouco melhor. 
Aproveito para endereçar votos de boa saúde e ótimas férias em segurança. •

D
ep

ar
ta

mento de Prevenção e Saúde

Fraternidade de Nuno Álvare
s

Jorge Carvalho
Chefe de Departamento Nacional de Prevenção e Saúde
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Radioescutismo
Estamos a preparar o 64.º JOTA e 25.º JOTI 2021!

Todos os anos os Escuteiros Adultos da Fraternidade 
de Nuno Álvares (FNA) participam no Jamboree On 
The Air (JOTA/JOTI), com várias estações espalhadas 
por várias Regiões. Os indicativos especiais solicitados 
à Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM), 
das estações especiais da FNA, apresentam-se sempre 
a designação de Charlie Romeu 5 Foxtrot seguindo 
das restantes letras alusivas ao Núcleo ou Região, 
assim sendo, serão sempre Indicativos de Consignação 
Ocasional (ICO) de estações CR5F???. 
As estações Nacionais dos Escuteiros Adultos da FNA 
para o JOTA (CR6FNA) e para o JOTI (FNA-NAC), tem 
por missão todos os anos levar esta atividade Mundial 
de Jamboree no ar a todos os Escuteiros Adultos, 
Núcleos e Regiões da Fraternidade Nuno Álvares. Todos 
os anos estas duas estações Nacionais e as restantes 
estações da FNA, são visitadas por muitos EscOUteiros 
das outras Associações, para que possam também 
participar nesta atividade Mundial que se realiza no 
terceiro fim-de-semana de outubro, que este ano será 
nos dias 15 a 17. Este ano de 2021, as estações Nacionais 
vão estar a operar a partir da Casa do Escuteiro, um 
Centro de Acolhimento a Atividades Escutistas da FNA, 
num projeto que o Núcleo de Lagoa abraça desde 2007, 
a convite da Câmara Municipal de Lagoa, onde são 
mantidas e realizadas actividades para todos os que 
partilham o Ideal do Escutismo.
A FNA através do seu Departamento Nacional de 
Radioescutismo e pelo terceiro ano consecutivo, está a 
desenvolver atividades de Radioescutismo, desde o mês 
de maio até outubro. Este ano de 2021, para além de 
manter os encontros todas as quintas-feiras, utilizando 
o Digital Mobile Rádio (DMR) no TG9075 (JOTA 5), foi

Jorge Marques
Chefe de Departamento Nacional de Radioescutismo

lançado também o Diploma “FNA – Radioescutismo 2021. 
O diploma está a ser ativado por todos os radioamadores 
da FNA durante seis meses (maio a outubro) e foi alargado 
a todos os outros Modos e Bandas. O objetivo deste 
diploma é dinamizar, engrandecer o Radioamadorismo e 
o Radioescutismo, utilizando os modos de comunicações
para os quais os radioamadores estão habilitados, tendo
sempre como finalidade a preparação de melhorar a
participação de todos no Jamboree On The Ar (JOTA JOTI).
O Diploma é da responsabilidade e mais informações
podem ser consultadas na área de Atividades em
Curso, no Blogspot do DNR (https://fna-departamento-
radioescutismo.blogspot.com).

Vamos abrir brevemente as inscrições para as estações no 
JOTA JOTI da Fraternidade de Nuno Álvares. •
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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
Nos termos do Artigo 18.º do Regulamento 
Geral da FNA e Artigo 33.º dos Estatutos
- Nada

2.3 – A Nível Núcleo
Nos termos do Artigo 26.º – 5 do Regulamento 
Geral da FNA são criados os seguintes Núcleos
- Nada

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
Nos termos do Artigo 48.º, número 5 do 
Regulamento Geral da FNA
-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
-Nada

4.2 – Movimento de Associados para Cargos a 
Nível Regional
Nos termos do artigo 32.º e 35.º do 
Regulamento Geral da FNA
-Nada

4.3 – Movimento de Associados para Cargos a 
Nível de Núcleo
Nos termos do Artigo 32.º e 35.º do Regulamento 
Geral da FNA

Região de Braga
Núcleo de Ronfe
Cessaram funções com efeitos a 10/01/2021
Presidente: Mário João Cunha Dias Oliveira
Vice-presidente: Amândio Jorge Silva Machado
Secretária: Isabel Maria Ribeiro Azevedo
Secretário: António Oliveira Andrade

Ordem de Serviço Nacional N.º 45 
23 de junho de 2021

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:

Atos Oficiais

Secretária: Filipa Manuela Gonçalves Silva

Foram eleitos e tomaram posse em 10/01/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: António Oliveira Andrade
Vice-presidente: Paulo Jorge Rodrigues Oliveira
Secretária: Liliana Cristina Silva Araújo
Secretário: Bruno José Pereira Castro
Secretário: Mário João da Cunha Dias Oliveira
Assistente: Pe. João Manuel da Silva Martinho 
Teixeira (nomeado no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo de Pousada de Saramagos
Cessaram funções com efeitos a 06/12/2020
Presidente: Adelino Guimarães Carvalho
Vice-presidente: António Armandino Carvalho 
Couto
Secretário: José Joaquim Guimarães Carvalho
Secretário: José Manuel Guimarães Carvalho
Assistente: Pe. José Carlos Barbosa Costa

Foram eleitos e tomaram posse em 06/12/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Carla Belarmina Macedo Carvalho 
Oliveira
Vice-presidente: António Armandino Carvalho 
Couto
Secretário: José Joaquim Guimarães Carvalho
Secretário: José Manuel Guimarães Carvalho
Secretário: Luís Filipe Leal Sousa
Assistente: Pe. José Carlos Barbosa Costa
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo de Santa Marinha da Costa
Cessaram funções com efeitos a 03/01/2021
Presidente: Avelino António Pereira Fernandes
Vice-presidente: José Manuel Nogueira Ferreira
Secretário: Mateus Gandar Leal Morenito
Assistente: Pe. Carlos Lopes Sousa

Foram eleitos e tomaram posse em 03/01/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente:  Avelino António Pereira Fernandes
Vice-presidente: José Manuel Nogueira Ferreira
Secretária: Maria de Lurdes Mendes Castro
Assistente: Pe. Carlos Lopes Sousa
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Região de Setúbal
Núcleo Dom Manuel Martins
Cessaram funções com efeitos a 20/12/2020
Presidente: José Mário Domingues Antunes 
Vice-presidente: Carlos José Mendes Lopes 
Secretário: Mário Alexandre Ferreira Almeida 
Assistente: Pe. Luís Carlos Barbosa Júnior

Foram eleitos e tomaram posse em 20/12/2020 
para o triénio de 2020/2023

Presidente: Carlos José Mendes Lopes
Vice-presidente: José Carlos Xavier Francisco
Secretária: Cláudia Ferreira de Souza
Secretária: Maria Fernanda da Silva Alves 
Francisco
Secretária: Sandra Maria de Almeida Marques 
da Costa Lopes

Região do Porto
Núcleo de Fânzeres
Cessaram funções com efeitos a 28/02/2021
Presidente: António Augusto Ferreira Branco
Vice-presidente: José Augusto Silva Campanhã
Secretária: Cátia Vanessa Morais Sousa
Secretário: Paulo Miguel Santos Lourenço
Secretário: António Manuel Matos Lourenço
Assistente: Pe. José Andrade Braga

Foram eleitos e tomaram posse em 28/02/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: António Augusto Ferreira Branco
Vice-presidente: Cátia Vanessa Morais Sousa
Secretário: António Manuel Matos Lourenço
Secretário: Paulo Miguel dos Santos Lourenço
Secretário: Nuno Ricardo Martins Freitas
Assistente: Pe. Francisco Costa
(nomeado no cargo pela competente autoridade 
eclesial)

Região de Viseu
Núcleo de Santa Comba Dão
Cessaram funções com efeitos a 24/04/2021
Presidente: António Manuel Morais Santos
Vice-presidente: António José Fernandes de 
Lemos
Secretária: Zita Maria Alves Mateus de Abreu
Secretário: Carlos Manuel Garcez Soares
Secretário: José Emanuel Branquinho
Assistente: Pe. Pedro Leitão 

Foram eleitos e tomaram posse em 24/042021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: António José Fernandes de Lemos
Vice-presidente: Carlos Manuel Garcez Soares
Secretária: Joana Margarida Viegas Gonçalves 
Secretária: Zita Maria Alves Mateus de Abreu
Assistente: Pe. Pedro Leitão (reconduzido no 
cargo pela competente autoridade eclesial)

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

5.1 - A nível Nacional
-Nada

5.2 - A nível Regional
-Nada
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5.3 – A nível de Núcleo
-Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E
CONDECORAÇÕES

REGIÃO DE BRAGA

MEDALHA DE SOLIDARIEDADE
Por proposta da Direção do Núcleo é atribuída 
ao Associado:
Joaquim Pinto Ferreira
Núcleo de Vale de S. Cosme

REGIÃO DE LISBOA

MEDALHA D. JOSÉ DE LENCASTRE – OURO
Por proposta da Direção Regional de Lisboa 
é atribuída ao Associado:
António Henriques Lopes Alves
Núcleo do Algueirão

7 – HOMOLOGAÇÕES 
-Nada

8 – QUALIFICAÇÕES

8.1 - Diretor de Formação
-Nada

8.2 - Formadores
-Nada

9 – RETIFICAÇÕES / OMISSÕES
-Nada

10 – ALTERAÇÕES DE DENOMINAÇÕES DE 
NÚCLEOS E REGIÕES
-Nada

Lisboa e Sede Nacional, aos 23 de junho de 
2021

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional

Atos Oficiais

Ambiente
TROCAR ROLHAS POR ÁRVORES: 1kg = 1 Árvore! 
FNA na campanha GREEN CORK

(Continuação da página 12)

Encontra-se em curso a campanha Green Cork 2020-2021, organizada pela QUERCUS, cujo desafio de aumentar 
a recolha de rolhas de cortiça para reciclagem, abrange habitualmente os agrupamentos do CNE. Mas, este ano, 
a convite do CNE, através da participação dos Núcleos da FNA, os escuteiros adultos também estão a dar o seu 
contribuindo para a sensibilização das comunidades locais e a população em geral, para a relevância da sua 
contribuição na problemática nacional dos resíduos, nas etapas de recolha e valorização. 

1kg Rolhas = 1 Árvore! é o mote da campanha Green Cork, que está a permitir “criar raízes” - por cada quilo de 
rolhas recolhidas será oferecida uma árvore autóctone - no Centro Nacional de Atividades Escutistas (CNAE) do 
CNE, em Idanha-a-Nova. Aderiram à campanha Green Cork 29 Núcleos da FNA, distribuídos por 8 regiões, donde 
se espera um efetivo incentivo no apoio às iniciativas de reflorestação do CNAE, um terreno de jogo escutista, a 

que de certa forma continuamos ligados.

A FNA tem um compromisso com o movimento escutista nacional e 
uma preocupação constante de serviço com as causas ambientais, 
inscrita na sua estratégia nacional de Ambiente coordenada pelo DNA, 
pelo que a motivação dos escuteiros 
adultos na campanha Green Cork é o 
serviço voluntário ao próximo, o fomento 
da consciência de cidadania ambiental e 
o incremento da reflorestação do CNAE.
A fase de entrega das rolhas termina
em 31 de julho de 2021 e a comunicação
dos resultados está prevista para
setembro/outubro de 2021. O QUE VEM
DA NATUREZA VOLTA À NATUREZA. •

(Continuação da página 12)

TROCAR ROLHAS POR ÁRVORES: 1kg = 1 Árvore! 
FNA na campanha GREEN CORK





Os contactos para qualquer assunto são os seguintes:
Morada: Casa do Escuteiro - (Antiga Escola Primária de Alfanzina), Estrada  Municipal, EN 1273   
8400 Carvoeiro - Email: casadoescuteiro.lagoa@gmail.com
Contacto telefónico: Presidente do Núcleo da FNA de Lagoa - TM: 912 172 022




