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Caros Escuteiros e Amigos,

A nossa vida encontrará um sentido na medida em que “nos dermos”, nos entregarmos, no serviço aos outros.

Neste ano por razão do nosso tema anual a “Mística da Ação” fomos desafiados a cuidar melhor a qualidade da nossa “ação” 
e das nossas ações com o comportamento individual e coletivo, no “Núcleo, na nossa Família e na nossa Comunidade, 
chegando a todos com uma maneira organizada, agindo e dando de nós a quem necessita, ou seja, SERVIR.

Durante todo este tempo vivido com tantas privações e com alguns medos, devido à situação pandémica que temos vivido, 
leva-nos cada vez mais a acreditar como Escuteiros Adultos, que a vida subsiste onde há vínculo, comunhão, fraternidade, 
ajudando-nos uns aos outros construindo vínculos de felicidade e vida.

Neste sentido de vida Associativa ativa, em que estamos a voltar dentro do possível à normalidade, respeitando sempre 
as orientações dadas pelas autoridades e orientações do nosso Departamento de Prevenção e Saúde, quero manifestar a 
alegria que sinto em voltarmos às atividades em presença.

Começo por me referir em primeiro lugar à nossa presença neste mês de setembro e no próximo mês de outubro, todos 
os sábados no Santuário de Fátima tal como aconteceu no ano passado nos mesmos meses, mobilizando assim toda 
a Associação em grupos semanais a estarem presentes como peregrinos “acolhedores”, aos peregrinos que visitam o 
Santuário de Fátima, exemplo de vida ativa como Cristãos na vivência da Fé.

Quero referir a vivência que este ano todos os Associados e Direções Regionais e dos Núcleos, que aderiram à campanha 
GREEN CORK, que permitiu “criar raízes”. Por cada quilo de rolhas foi dada uma árvore autóctone para plantação no 
Centro de Atividades Escutistas da CNAE em Idanha-a-Nova, o desafio a convite do CNE para através dos seus Núcleos 
aderirem à “recolha de rolhas de cortiça para reciclagem, que terminou no fim do mês julho. A FNA tem um compromisso 
com o movimento Escutista Nacional com preocupação constante de serviço com as causas na vida Ambiental.

Refiro com grande satisfação as comemorações dos 50 anos da FNA na Região de Setúbal, em destaque neste número, 
explicativo da sua Sessão Solene, assim como do 4º Acampamento Regional com a vivência tão sentida e participada dos 
Associados presentes nos jogos de outono, que preencheram a animação nas atividades. Na cerimónia de encerramento 
estiveram presentes sua Exa. Reverendíssima Senhor Bispo D. José Ornelas, Bispo da Diocese de Setúbal, Direção 
Nacional da FNA e Entidades.

Estamos a preparar a grande atividade JOTA JOTI, que neste ano a nossa estação Nacional será no nosso Centro de 
Acolhimento a Atividades Escutistas - Casa do Escuteiro de Lagoa – FNA. Quero convidar toda a Associação para assistir 
pelas diversas maneiras de comunicação ou a visitarem-nos. As instalações estão a ser preparadas pelo Núcleo de Lagoa 
para que tanto para esta atividade como para outras futuras esteja ao dispor de todas as Associações Escutistas.

A Direção Nacional tem reunido frequentemente de preparação para todas as atividades que estão programadas, em 
colaboração com os seus Departamentos Nacionais. 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 53
setembro 2021
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Novo Fôlego...

Esta expressão “novo fôlego” é usada muitas vezes, com o sentido de recomeçar algo com mais intensidade e 

maior dedicação, com mais aprofundamento e mais acção. Nós estamos a começar a sair de um tempo em que 

as palavras “confinar” e “confinamento”, e consequentemente “desconfinar” e “desconfinamento” adquiriram 

um protagonismo muito grande. A realidade assim o exigiu e condicionou. Muito reflectimos e pudemos dizer, e 

também fazer. Os nossos horizontes adquiriram mais profundidade e novas dimensões. Olhamos a vida de modo 

diferente e com mais sentido.

Fôlego significa o movimento completo da respiração, a inspiração e expiração e, consequentemente, o ar que 

respiramos é algo de essencial, sem ar não há respiração. Muitas vezes a vida nos faz “respirar mais fundo” e 

nos exige novas acções e um agir como novos critérios e novas regras. Em boa reflexão, humana e cristã, somos 

também chamados a reflectir um pouco mais no sentido de “sopro”, de soprar, que está intimamente ligado ao 

acto de respirar. Em tempos reflectia sobre o sentido de um “novo respiro” com o sentido de um novo impulso 

de acção pastoral. Agora convido a um pouco de reflexão sobre este “novo fôlego” a partir do sentido do “sopro” 

e do “fôlego”.

 A palavra “espírito”, a qual tem muitas acepções, e que é usada com diferentes significados e em diferentes contextos, 

pode significar: alma, respiração, ar, sopro. A Sagrada Escritura em muitos momentos nos refere o acto do sopro e 

de soprar, e da acção do Espírito como algo essencial para a própria vida. No livro dos Génesis, logo no início nos é 

dito que “a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o espírito de Deus movia-se sobre a superfície das 

águas” (Gn 1,2). No mesmo livro, na criação do ser humano, Deus soprou “insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida” 

(Gn 2,7) a vida divina no ser que criou à “sua imagem e semelhança”. No Evangelho, após a ressurreição de Jesus, 

é dito que Ele soprou sobre os discípulos “em seguida soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo...”. 

Preparemo-nos para os desafios deste “novo fôlego”, deste recomeçar, do renascer, do reerguer e do continuar a 

caminho na imitação de Maria nossa protectora e inspiradora. 

Diz-nos o evangelho de Lucas que Nossa Senhora, após receber a acção do Espírito Santo, que desceu sobre 

Ela, “se pôs a caminho “Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha” (Lc 1,39). Em contexto 

da preparação para o Encontro Mundial da Juventude em Lisboa, foi dito que “Maria se dirigiu apressadamente, 

mas não ansiosamente”. Que sejamos também diligentes na nossa “acção”, sem precisar de ser “ansiosos” e sem 

sermos “ociosos”. A terminar, convido a reler a carta de S. Tiago, que por estes domingos nos tem aparecido como 

segunda leitura na missa, e saibamos conjugar a fé e as obras na nossa vida e acção como pessoas, como cristãos 

e como cidadãos. •

Caminho da Fé

Pe. Joaquim da Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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O Movimento Refood foi criado em 2011, 
pelo norte-americano Hunter Halder, que 
montado na sua bicicleta, decidiu aproveitar 
muitas das sobras de restaurantes, 
pastelarias, etc…, para as fazer chegar 
a quem mais precisa. Atualmente, a 
Refood conta com 60 bases distribuídas 
por todo o país, que com o empenho dos 
seus voluntários combatem o desperdício 
alimentar, e acima de tudo, ajudam a 
alimentar os mais de 6.800 beneficiários do 
movimento.
Desde o início das atividades da base da 
Refood em Campo de Ourique (Lisboa), em 
outubro de 2017, que o nosso Núcleo colabora 
ativamente nas tarefas necessárias na 
sua operação. O Núcleo Prazeres tem 
assegurado, desde então, o turno de todas 
as segundas-feiras à noite, onde realiza as 
mais diferentes tarefas, como a limpeza e 
arrumação da base, a seleção, separação 

e acondicionamento de alimentos, o atendimento direto dos beneficiários, a divulgação de vários eventos próprios 
e, principalmente, a ronda de recolha de alimentos doados pelas respetivas fontes locais (entidades fornecedoras).
A ação diária do Movimento Refood tem efeitos imediatos: a boa comida não é desperdiçada, as pessoas não 
passam fome, os cidadãos podem doar uma pequena parte do seu tempo para ajudar a mudar o mundo na 
sua vizinhança, as empresas locais podem ativar o seu dever de 
responsabilidade social e ambiental e todos podem participar 
ativamente numa economia circular que produz um bem social na 
sua própria comunidade local. O impacto Refood é mobilizar, unir 
e transformar a comunidade.
A base de Campo de Ourique, onde o Núcleo Prazeres presta 
serviço de voluntariado, apoia diariamente cerca de 40 famílias, 
graças ao apoio dos nossos quase 30 parceiros, nomeadamente, 
restaurantes, cantinas escolares, mini e supermercados, padarias 
e pastelarias. 15 voluntários-gestores e cerca de 100 voluntários 
contribuem diariamente para o sucesso deste projeto, permitindo 
a preparação de mais de 400 refeições/mês para serem distribuídas 
pelos beneficiários, combatendo desta forma o desperdício 
alimentar.
O Núcleo Prazeres da FNA renova, pois, no início de mais um ano 
escuta, a firme vontade de continuar com este projeto de apoio social 
na sua comunidade, que também nos tem proporcionado um retorno de emoções, amizades, histórias e, cremos, 
algum reconhecimento local do trabalho social e de voluntariado que a Fraternidade de Nuno Álvares exerce por 
todo o país. A atual situação pandémica veio trazer-nos muitos constrangimentos e desafios que ninguém presumia, 
contudo, o Núcleo Prazeres continua ALERTA PARA SERVIR!!  •

Ricardo Luís Petrucci
Presidente do Núcleo da FNA dos Prazeres

Voluntariado na FNA
Núcleo dos Prazeres Lisboa completou, 
recentemente, mais um ano de apoio ao 
projeto social ReFood.
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Escuteiros Adultos da FNA no acolhimento aos
peregrinos no Santuário de Fátima

Jorge Carvalho
Chefe de Departamento Nacional de Prevenção e Saúde

Pelo segundo ano consecutivo a FNA volta a marcar presença no acolhimento aos peregrinos no Santuário de Fátima, 
esta missão que teve início no dia 4 de setembro e se perlongará por todos os sábados de setembro e outubro de 2021, 
tem este ano um formato diferente do ano anterior.
Em 2021 a solicitação feita pelos serviços do Santuário de Fátima, será para a presença da FNA apenas aos sábados, 
cumprindo assim um serviço de proximidade nas entradas na Basílica da Santíssima Trindade, onde são feitas 
recomendações de desinfeção das mãos, pedido de ajuste da máscara, informação dos circuitos de saída, e junto das 
saídas, indicando circuito de acesso às instalações sanitárias ou regresso ao exterior do perímetro limitado junto da 
BST, são ainda partilhadas informações dos serviços do Santuário, localização e seus horários, informações muito 
solicitadas.

Mais uma vez este ano, nas missões já cumpridas, a simpatia e generosidade 
dos Escuteiros Adultos, que se apresentam a fazer este serviço de apoio aos 
peregrinos, tem recebido da parte destes o reconhecimento com rasgados 
elogios, que elevam ainda mais o espírito de missão e entrega dos presentes, 
tornando maior o seu compromisso pessoal e coletivo de fazer mais e melhor.  •

O calendário de presenças será assim distribuído:

Dia 04-09-2021. Região do Porto;
Dia 11-09-2021. Região de Braga;
Dia 18-09-2021. Região de Lisboa;
Dia 25-09-2021. Região do Porto;
Dia 02-10-2021. Região do Porto;
Dia 09-10-2021. Região de Lisboa;
Dia 16-10-2021. Região da Guarda;
Dia 23-10-2021. Núcleo de Almeirim;
Dia 30-10-2021. Região de Braga.
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Em Fátima, Santuário de oração e fé
onde emoções se cruzam

No sábado dia 4 de setembro, a equipa da FNA na sua primeira missão de 2021 no acolhimento aos peregrinos estava 
concentrada na BST, mas próximo das 16:30h dois elementos, aproveitando uns momentos de menos afluência, 
deslocaram-se até junto da Capelinha das Aparições, para uma breve oração.

Ao chegar próximo da Capelinha, onde decorria uma missa, esses elementos foram abordados por uma colaboradora 
dos serviços do Santuário, que pediu o apoio destes na busca e tentativa de localizar uma criança de nacionalidade 
espanhola, com cinco anos, fazendo mais alguma descrição de como estava vestida, seu nome etc., esta criança tinha 
sido dada como desaparecida pelos seus pais poucos minutos antes, prontamente estes elementos iniciaram as suas 
tentativas de encontrar a criança, fazendo uma observação pelo espaço do recinto, onde aparentemente não estaria já a 
criança, deslocando-se logo para uma área periférica ao recinto, onde seria mais provável encontrar a criança, se esta 
se tivesse deslocado voluntariamente à descoberta de outro espaço, e se tivesse perdido dos pais.

Esta foi possivelmente a melhor decisão, pois a criança deveria levar uma centena de metros de avanço, quando já no 
exterior apareceu uma senhora a chorar desesperada, sendo esta a mãe da criança, os dois elementos procuraram 
recolher mais alguns dados  para orientar a sua busca, sendo esta ação interrompida por uma chamada telefónica que 
a senhora recebeu dando a noticia do aparecimento da criança, esta tinha aparecido no hotel onde os pais estavam 
hospedados e seria muito próximo do local onde se encontravam.

O que se passou a seguir, destaca-se que as lágrimas de dor e sofrimento, deram lugar a lágrimas de alívio e alegria pelo 
aparecimento da criança, mas todas as lágrimas eram cristalinas e transparentes, revelando a verdade das emoções 
pelo que esta mãe passou nestes momentos.

Restou a estes elementos libertarem a mãe para junto do seu filho, para se confortar e o confortar pelo susto passado, 
e reportar a boa noticia aos serviços do Santuário que mantiveram alguma discrição com sentido de profissionalismo e 
responsabilidade na transmissão desta mensagem, dano assim por concluída mais uma missão, para a qual todos os 
elementos do DNPS se tem vindo a preparar.  •

Acolhedores a Peregrinos
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Na rudeza austera das serranias beirãs definidas 
por fragas de granito, quase sempre também 
própria da vida quotidiana das gentes locais, nasceu 
Bernardo Xavier Félix, a 24 de maio de 1924, no Vale 
de Ferreirim do Concelho de Sernancelhe.

Com apenas 3 anos perdeu o seu jovem pai António; com 
a sua piedosa mãe Purificação lançou mãos à terra para 
a subsistência familiar. Sempre com olhos de esperança 
e devoção lançados à Capela da Senhora da Consolação 
e, pouco mais distante, à Serra da Senhora da Lapa.

Cresceu acalentado nessas faldas beirãs, entre 
lareiras de giestas e lenho crepitantes, protegido 
pela Igreja matriz do séc. XVII dedicada a Santo 
Estêvão, o primeiro mártir cristão.
Na matriz admirou pela primeira vez a pintura 

enquanto arte, nos desenhos dos Santos de ignota 
autoria que adornam o seu tecto em caixotões. Ali 
sentiu também a espiritualidade desafiante que o 
chamava a viver algo diferente. Ali voltaria anos mais 
tarde para celebrar Missa na terra que o viu nascer.

Em 1937, com 13 anos, Bernardo ruma ao Seminário de 
Resende para responder ao chamamento da vocação 
Sacerdotal.

Assistente Regional da FNA Lisboa
Pe. Bernardo Xavier Félix

Escuteiro uma Vida

Em 1941 entra no Seminário de Almada e em 1947 
transita para o Seminário dos Olivais, em Lisboa, 
onde contacta no ano seguinte com o Escutismo, 
pela primeira vez, sob a liderança do já Padre 
Francisco Santana, futuro Bispo do Funchal. 
Integra com outros companheiros a patrulha São 
Vicente, enquanto prossegue os seus estudos. É 
neste percurso que adquire o gosto pelo método 
e pelo sistema próprios do Escutismo, que 
considera muito propiciadores da autonomia e da 
capacidade de liderança dos jovens, e participa no 
8.º Acampamento Nacional (1948) em Braga (Bom 
Jesus do Monte).

Recebe o Sacramento da Ordem na Sé Patriarcal em 
29 de junho de 1951, dia dedicado a São Pedro e São 
Paulo e tipicamente escolhido para este encargo.

Passa brevemente por Alfama 
(Lisboa) e Azeitão (Setúbal) 
e ainda no mesmo ano é-lhe 
concedido o múnus pastoral 
para pregar a palavra de Deus 
na Paróquia de São Pedro da 
Cadeira, em Torres Vedras, 
primeiro como Coadjutor e, depois, 
como Pároco, ali trabalhando 
cerca de 20 anos.

É também em Torres Vedras que 
se torna o principal obreiro da 
difusão dos ideais Escutistas na 
Região, incentivando primeiro e 
depois participando activamente 
na fundação do Escutismo naquela 
localidade.

Com os jovens Manuel Clemente 
(Chefe de Clã, futuro Dirigente, 
fundador do Núcleo do Oeste 
e hoje Cardeal Patriarca de 

Lisboa), Mário Pedro Marques† e outros, lança 
em 1964 o Agrupamento de Torres Vedras (122) 
na Igreja da Graça. A par do, então, Agrupamento 
de Penafirme, sedeado no anterior seminário, 
rapidamente espalham o Escutismo a praticamente 
toda a “Zona Oeste” da Região de Lisboa.

Em 1970 é nomeado Coadjutor para a Paróquia 
de Algés (Oeiras), onde permanece em acção 
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Padre Xavier «o padre mais velho de Lisboa»,
pelas suas memórias vai a história de uma vida, 97 anos...

Escuteiro uma Vida

Pastoral e fica indelevelmente ligado à construção 
da nova Igreja que impulsionou e fez nascer 
naquela Comunidade. Também ali assume a função 
de Assistente do Agrupamento de Escuteiros 
já existente, mas onde vai imprimir muita da 
experiência adquirida em Torres Vedras.

No mesmo período trabalha também proximamente 
com a Comunidade Cristã da Cruz-Quebrada onde 
ainda não existia Escutismo e lança as bases para 
a fundação do respetivo Agrupamento em 1971, 
ainda antes da própria Paróquia - a Igreja local 
foi dedicada em 1972 e a Paróquia formalmente 
constituída em 1973, sob a orientação do Padre Luís 
Azevedo Mafra.

Em janeiro de 1979 é nomeado pároco da Igreja de 
São Paulo, em Lisboa, onde encontra o Agrupamento 
de Escuteiros local fundado, precisamente, pelo 
antigo companheiro Padre Francisco Santana, depois 
de idêntica experiência em Santa Catarina.

Os anos “80” do Século passado são fervilhantes 
de adesão à Fé e ao Escutismo Católico na, 
então, Freguesia de São Paulo. No entanto, a 
descaracterização da Baixa Lisboeta e outras 
vicissitudes no final dos anos “90” conduzem a uma 
gradual e irrecuperável perda de interesse dos jovens 
na prática local do Escutismo Cristão, culminando 
com a extinção do Agrupamento.

Por essa altura e após diligências de Francisco Sousa 
Dias, Manuel Velez da Costa e João Mascarenhas, 
D. Manuel Clemente - à época Bispo Auxiliar de 
Lisboa e conhecedor do trabalho realizado no CNE 
em Torres Vedras e em Algés - desafia o Padre 
Xavier (como é fraternalmente reconhecido) para 
assumir a Assistência Espiritual da FNA em Lisboa. 
Aceitou prontamente, com o espírito de serviço que 
sempre o norteou e com o mesmo enlevo pela causa 
Escutista. Dele partiu o impulso para a mudança da 
sede da FNA, da Rua da Fé (antigas instalações do 
CNE) para a Igreja das Chagas.

Em 2015, o Padre Xavier edita uma antologia de sonetos 
espirituais da sua autoria intitulada “Um fogo tão forte 
que nos espanta”, com prefácio de D. Manuel Clemente 
que assinala a condição de Sacerdote do autor e de 
permanente lutador por um amor maior a Cristo, 
sempre bem patentes na sua obra poética.

Volvidos mais de 20 
anos na Assistência 
da FNA em Lisboa, o 
Padre Xavier defende 
que a continuação do 
escutismo na FNA é 
possível, com espírito 
cristão como ele-
mento essencial e 
com disponibilidade 
e capacidade para o 
serviço aos outros. 
Para isso, todas as 
actividades de volun-
tariado adulto serão 
sempre bem-vindas, 
embora não se devam 
focar apenas, por 
exemplo, na valência 
ambiental; no seu 
entender, cada vez 
mais será necessário 
um envolvimento sé-
rio e comprometido 
com as causas Sociais, principalmente no domínio 
do Voluntariado em Hospitais, Associações e outras 
entidades de ajuda à Pessoa que sofre.

Nesse contexto, o Escuteiro Adulto deve continuar a dar 
exemplo com a sua boa acção diária, com a generosidade 
de fazer sentidamente o bem e não apenas por mera 
aparência.

Imbuído desse mesmo Espírito Fraternal, o Padre 
Xavier ainda hoje permanece como pároco de São 
Paulo, no alto dos seus 97 anos, esclarecidos e com 
a graça de Deus, continuando a ser reconhecido 
com amizade e carinho como “o padre mais velho de 
Lisboa”.

É o Assistente Regional da FNA de Lisboa e também 
o protector da Igreja das Chagas onde se localizam a 
Sede Nacional e a Sede Regional da FNA. Que todos 
continuemos a ter graça da sua presença.  •

Direção Regional de Lisboa
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Em seis de março de 1967, na Junta Local da Região Pastoral de Setúbal do 
CNE ocorre uma reunião presidida pelo Reverendíssimo Cónego João Alves, 
Vigário Episcopal para a zona pastoral de Setúbal, com todos os elementos da 
Junta Local para a fundação da Fraternidade de Nuno Álvares. Nesta reunião 
esteve também presente o antigo Dirigente do CNE, José Monteiro cujas ideias 
serviram de base à sua criação. 
A 06 de novembro de 1967, Adelino Jesus Soares, foi convidado a estar presente 
numa reunião da Junta Regional do CNE - Setúbal na qualidade de Presidente 
da Direção Regional que a partir desta data liderou um grupo de antigos 
Associados do CNE e outros elementos não vinculados a nenhuma Associação 
Escutista na génese da criação da Fraternidade de Nuno Álvares em Setúbal.

1971 - Oficialização
Consequentemente é criada a 1.ª Direção Regional presidida por Adelino Jesus 
Santos, e a fim de estimular esta equipa a Direção Nacional resolve oficializar a 
Fraternidade de Nuno Álvares em Setúbal com efetividade a 18 de junho de 1971 
ficando desde logo denominado como o “Dia da Região”.
Infelizmente tanto a nível Nacional ou Regional, os resultados de adesão 
foram praticamente nulos, talvez por falta de uma estrutura que sustentasse 
e apoiasse os elementos que pretendiam avançar com este processo. Esta 
Direção Regional manteve-se em exercício até 1995 sucedendo-lhes até à 
presente data os seguintes Presidentes das Direção Regionais:

José Alberto Santos Dias de 1995 a 1999, de 1999 a 2002 e de 2002 a 2005. 
António Manuel da Silva Alves de 2005 a 2008 e de 2008 a 2011. 
António Pedro Velez Quaresma Rosa no período de março a setembro de 2011. 
Carla Maria Silva Feliciano Soares de 2011 a 2014. 
Manuel José Sousa Dias de 2014 a 2017 e de 2017 a 2020. 
José Mário Domingues Antunes iniciou o mandato em 2020.

Núcleos existentes à data 2021
São José Operário – Baixa da Banheira, filiado a 16 de maio de 2003. 
S. José – Setúbal, filiado a 5 de julho de 2003. 
Santa Maria da Graça – Setúbal, filiado a 11 de outubro de 2003. 
Santiago – Sesimbra, filiado a 25 de julho de 2007. 
Nossa Senhora da Graça – Corroios, filiado a 2 de agosto de 2008. 
Santo André – Barreiro, filiado a 8 de abril de 2010. 
São João Batista – Vale de Milhaços, reativado a 14 de setembro de 2013. 
S. José – Moita, filiado a 6 de setembro de 2015. 
Papa Francisco – Montijo, filiado a 14 de janeiro de 2016. 
D. Manuel Martins – Arrentela, filiado a 3 de agosto de 2018. 
Senhor Jesus do Bonfim – Setúbal, filiado a 30 de setembro de 2019. 
Santo António - Pinhal de Frades, filiado a 17 de maio de 2020.  •

José Mário Domingues Antunes
Presidente da Direção Regional de Setúbal
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No dia 26 de junho 2021 nas 
instalações da Associação dos 
Reformados e Pensionistas da 
Baixa da Banheira - “O Norte”, 
realizou-se uma Sessão Solene 
comemorativa do Cinquentenário 
da oficialização da Fraternidade de 
Nuno Álvares – FNA, Associação 
dos Escuteiros Adultos, na Região 
de Setúbal, que ocorreu a 18 de 
junho de 1971.
Nesta Sessão tivemos a honra de ter 
como convidados o Vice-presidente 
da Câmara Municipal da Moita, 
Exmo. Senhor Daniel Figueiredo, do 
Presidente da União de Freguesias 
da Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira e do Presidente da Direção 
Nacional da FNA, Domingos Leal do 
Paço e pelo Assistente Regional Pe. 
António Estêvão.

Sessão Solene 50.º Aniversário

Manuel Tomás
Coordenador das Comemorações

Sua Excelência Reverendíssima 
D. José Ornelas, Bispo de Setúbal, 
por questões de agenda, não lhe 
foi possível estar presente, tendo 
assim enviado uma mensagem 
por escrito, sendo lida pelo nosso 
Assistente Regional.

Depois das boas vindas, proferidas 
pelo Presidente da Direção Regional 
de Setúbal da FNA, Mário Antunes, e 
da oração feita pelo nosso Assistente 
Regional, que representava o nosso 
Bispo, onde leu a mensagem por ele 
enviada por Sua Exa. Reverendíssima 
Senhor Bispo D. José Ornelas 
Carvalho. 

O Coordenador das Comemorações, 
Manuel Tomás, apresentou uma 
breve resenha dos passos dados até 
á oficialização da FNA em Setúbal e 
saudou todos os elementos que desde 
a primeira hora até hoje lideraram as 
equipas que possibilitaram estarmos 
aqui hoje comemorando os 50 anos 
de existência, a saber:

Adelino Jesus Santos, desde a primeira 
hora até 1995, (falecido)
José Alberto Santos Dias, de 1995 a 
2005, (falecido)
António Manuel da Silva Alves, de 
2005 a 2011

António Pedro Velez Quaresma Rosa,
de março a setembro de 2011
Carla Maria Silva Feliciano Soares, de 
2011 a 2014
Manuel José Sousa Dias, de 2014 a 
2020
José Mário Domingues Antunes, que 
iniciou a mandato em 2020

Infelizmente não contámos com a 
presença dos Fraternos António 
Manuel da Silva Alves, do Manuel 
José Sousa Dias e da Carla Maria 
Silva Feliciano Soares.

Foi também afirmada a importância 
da FNA – Setúbal em ser a 4.ª Região 
mais antiga e ser a primeira Região 
a fazer formação ativa junto dos seus 
elementos e a nível Nacional, de estar 
sempre na primeira linha quer nas 
ações de serviço, quer nas atividades, 
e ser uma região sempre á frente do 

que se pensava e pensa do 
que deve ser a FNA.

Seguiu-se uma palestra 
sobre o nosso Patrono S. 
Nuno de Santa Maria. Pelo 
historiador Jorge Sarmento 
Morais, antigo elemento 
do Corpo Nacional de 
Escutas.

Seguiram-se as intervenções 
dos convidados e a oração 
final, e prosseguiu-se com o 
acender das velas no bolo e 
cantar dos parabéns à FNA 
da Região de Setúbal.  •
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Celebração da Eucaristia e oferta de recordação ao Senhor Bispo D. José Ornelas, do 4º Acampamento Regional

                                “Primeiros Jogos de Outono”

Com a afirmação “O FUTURO É JÁ HOJE”, se deu mote ao 4.º Acampamento Regional, sob a égide do nosso Patrono, 
nas suas três grandes vertentes, “O Homem, o Herói e o Santo”.
Na mesma sequência foi estabelecido como Lema para este Acampamento, as expressões “UNIR, SUPERAR e 
FORTALECER. 
Partindo destes pressupostos, foi criada esta insígnia, onde “O CÍRCULO”, que envolve a insígnia, representa a 
cor da Bandeira da FNA e recorda-nos a Natureza, local desde sempre privilegiado para a vivência Escutista. A 
engrenagem, composta de 3 rodas dentadas, é ilustrativa do Lema deste 4º Acampamento Regional.
“UNIR” - implica congregar, aglutinar ou concertar algo, com a convicção de que a união oferecerá um resultado 
melhor do que as partes podem oferecer agindo separadamente.
 “SUPERAR” - é nada mais que não desistir, é encarar cada dificuldade com a coragem e a certeza de que, apesar do 
tamanho do obstáculo, é possível ser contornado, e é uma força interior que nos ajuda.
 “FORTALECER” – é não temer as dificuldades, nem as divergências pessoais, porque são elas que nos fortalecem e 
enchem de coragem para continuarmos a Caminhar juntos.
“NÓ DIREITO” – Representa o símbolo da força e a união da fraternidade que deve unir todos os Escuteiros e, em 
particular os Fraternos da nossa Região.
Assim quando as peças de uma engrenagem, engatam umas nas outras, fazem mover alguma coisa num único 
propósito, numa determinada direção e, esse é precisamente o grande objetivo.  •

4.º Acampamento Regional
Celebração Eucarística presidida por
Sua Exa. Reverendíssima D. José Ornelas
Bispo da Diocese de Setúbal

o”
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Os participantes nos “Primeiros Jogos de Outono”, foram distribuídos da seguinte forma:

As atividades lúdicas desenvolvidas nestes primeiros 
jogos de outono, foram alicerçadas em várias 
representações de situações da Época Medieval. 
Desde um Mercado Medieval entre as Zonas, 
Combates entre Cavaleiros, Combates de Espadas e 
de Arco e Flecha, passando por um desfile de Modelos 
Medievais, a criatividade apresentada superou as 
espectativas dos mais sépticos.

O encerramento do 4.º Acampamento Regional – 
Primeiros Jogos de Outono, primou pela presença 
de Sua Excelência Reverendíssima D. José Ornelas, 
Bispo de Setúbal, que aceitou o convite da Direção 
Regional de Setúbal para a celebração da Eucaristia. 
Outras entidades também estiveram presentes, 
nomeadamente, o Presidente e Vice-Presidente da 
Direção Nacional da FNA, o poder Autárquico Local, 
representante dos Bombeiros Voluntários do Seixal, 
representante da Junta Regional de Setúbal do CNE 
e outras entidades civis, de áreas de intervenção 
Social da nossa Região.  •
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Zona HOMEM
Nuno Gonçalves

Zona HERÓI
Ana Dias

Zona SANTO
Catarina Ferreira

S. José Operário - Baixa da Banheira
S. José - Moita

Papa Francisco - Montijo
Santo André - Barreiro

Nuno Gonçalves
Daniel Gonçalves
Aparício Soares

Luísa Lucas
Ricardo Escada

José Eugénio
Carla Malveiro
Luís Cardoso
Vitor Faustino

Daniel Batista
Eduardo Baptista
Aníbal Tagarroso
Henrica Besselaar
Humberto Pestana
Fernando Pereira

Aida Assunção
José Assunção

Ana Sofi a Ahumada
Enrique Ahumada
Ana Mafalda Pena

João Pena
Manuel Tomás
Maria Helena

Domingos Macedo

Carlos Lopes 
Maria Teresa Pinto

Mário Antunes
Ângela Frias

Catarina Ferreira
Vítor Pereira
Sílvia Mendes
Teresa Pereira

Anabela Borges
Pedro Borges

S. José - Setúbal
Santa Maria da Graça -Setúbal

Santiago - Sesimbra
Senhor Jesus do Bonfi m -Setúbal

Nossa Senhora da Graça - Corroios
São João Batista - Vale de Milhaços

Dom Manuel Martins -Arrentela
Santo António - Pinhal de Frades
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NAS MARGENS DO ZÊZERE 
“Regresso” do Voluntariado da FNA 

em outubro à Serra da Estrela
Chefe de Departamento Nacional de Ambiente - David Loureiro

A atividade Nacional de Ambiente “Nas Margens do Zêzere” que se realiza em 
2-3 de outubro é a edição de 2021 do projeto ambiental da FNA dirigida à área da 
Serra da Estrela, cujo objetivo desta vez não se centra, na reflorestação de áreas 
afetadas pelos incêndios, mas na recuperação duma zona ribeirinha. Através desta 
ação de voluntariado ambiental com Escuteiros Adultos de todas as regiões da 
FNA, pretende-se chamar a atenção para o bem primordial e com necessidade de 
proteção que é a Água, intervindo, desta forma, diretamente no seu ciclo natural.
Em 2020, em consciência e em responsabilidade, a atividade Nacional foi suspensa 
pela FNA, após se ter recebido um conjunto de recomendações das entidades oficiais 
que desaconselharam a sua realização em face da progressão Nacional da situação 
da COVID-19. Este ano retomaram-se os contactos oficiais e a organização interna da 
FNA. O programa da atividade para a edição de 2021 foi reajustado, atualizado e aberto 
à representação das Regiões, assim como foi melhorado o local de acampamento - 
Parque de Campismo do Tortosendo – para satisfazer as regras sanitárias e o Plano 
de Contingência, mantendo-se integralmente os mesmos objetivos de voluntariado.
A ação de voluntariado da atividade da FNA “Nas Margens do Zêzere” será realizada 
na margem e leito do Rio Zêzere, com trabalhos de limpeza e desmatação junto à 
zona de Lazer da Ponte Pedrinha, e pretende contribuir substancialmente para o 
projeto de intervenção na zona ribeirinha da Junta de Freguesia de Tortosendo no 
concelho de Covilhã e será supervisionada por representante do ICNF. 

As linhas de água e as respetivas 
margens do Zêzere integram as áreas 
de continuidade da Rede Fundamental 
de Conservação da Natureza. É um local 
com cobertura vegetal que forma galerias 
ripícolas com funções ambientais e 
ecológicas essenciais à proteção das 
margens e de habitat diverso de flora e 
fauna com estatuto de proteção legal. A 
realização da ação de voluntariado tem o 
objetivo de corte de vegetação de espécies 
exóticas invasoras – a Cana (Arundo 
donax) e a Mimosa (Acacia dealbata), entre 
outras – e, sendo realizada em outubro, 
respeita as restrições do período crítico 
para a ocorrência de incêndios (1/julho 
a 30/setembro) e de proteção da época 
principal de reprodução das espécies da 
flora e da fauna (15/março a 15/julho).

A atividade Nacional “Nas Margens do Zêzere” faz parte do projeto ambiental da Serra da Estrela da FNA para o 
período 2020-2022, dando continuidade às ações de voluntariado ambiental Escutista que, de forma interrupta desde 
2010, têm sido concretizadas na área envolvente do Parque Natural da Serra da Estrela. A temática na edição de 2021 
é centrada no ciclo natural da água e na reflorestação de espécies autóctones e FNA e, como Associação Escutista 
comprometida em “Desenvolver um serviço voluntário aos outros e de proteção da Natureza e do Ambiente” – art. 2.º c) dos 
estatutos -, pretende deixar um contributo nesta atividade para o progresso no cumprimento das metas Nacionais do 
“ODS 6” – Água Potável... -, o “ODS 13” – Ação Climática... – e o “ODS 15” – Preservação dos Ecossistemas terrestres...  •

Vamos viver A MISTICA DA AÇÃO.
ALERTA para SERVIR

Ambiente
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Escuteiros Adultos
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A minha passagem pela FEGA...

A Federação de Escoteiros e Guias Adultos, fundada em 21 de fevereiro de 2017, reúne as três organizações de Guias e 
Escoteiros Adultos em Portugal, Fraternidade de Nuno Álvares – FNA, Fraternal dos Escoteiros de Portugal- Fraternal, e 
Associação de Antigas Guias – AAG. Há já numerosos anos, desde 1994, que existia a AEG – Antigos Escoteiros e Guias, mas 
pouco depois da adesão da FNA, os seus membros optaram por a transformar numa federação e assim responder melhor 
às necessidades do Escotismo e Guidismo Adulto.
Para ser membro da ISGF – International Scout and Guide Fellowship (Associação Mundial de Escoteiros e Guias Adultos) 
cada país deve ser representado apenas por uma organização e é esta a razão da criação da Federação.
Convém lembrar que cada organização é independente de fazer o seu programa conforme os seus estatutos e de organizar 
as suas finanças. 
Há também por vezes uma dúvida sobre a forma de escrever Escoteiro com O, mas houve consenso entre todos, uma vez 
que a Fraternal Escotista de Portugal foi membro fundador da ISGF.
Os cargos dos órgãos sociais são rotativos, de dois em dois anos. 

Sendo com muito orgulho a atual Presidente da Comissão Executiva, gostava de partilhar as experiências e de participar 
no crescimento da Federação, embora durante um período conturbado da sociedade mundial.
Antes de mencionar as diversas atividades da Federação, tenho que mencionar que as três organizações, durante 
a pandemia, e tomando todas as precauções, desenvolveram inúmeros projetos de apoio à sociedade. Reuniram e 
distribuíram alimentos por famílias e comunidades em situação de dificuldade extrema, mantas de lã, apoio nas compras 
a pessoas idosas, serviço no Santuário de Fátima e inúmeras outras ações feitas discretamente pelos nossos membros 
por todo o país, em espírito de SERVIÇO.

Foram poucas as reuniões da Comissão Executiva feitas por Zoom, mas importantes, pois foi necessário replanear 
as atividades mais importantes da FEGA: as alterações das datas do Conselho Nacional, da Conferência Mundial, que 
de agosto 2020 passou para fevereiro 2022, mas será de difícil realização, pois um evento mundial implica vacinação 
mundial.
Conseguimos ao fim de vários anos completar o primeiro projeto internacional, “Cuidar para Integrar”, no âmbito da 
deficiência, e o projeto das bibliotecas, ambos no Tarrafal- Cabo Verde, estruturados pelo Secretário Internacional da FNA, 
António Fontinha, em conjunto com a Fraternidade de Stº António de Cabo Verde.
Um verdadeiro sucesso foi a reunião por Zoom organizada pela Região de Braga da FNA, e que reuniu representantes de 
todas as organizações escotistas e guidistas de jovens e adultos de Portugal, no dia 22 de fevereiro – Dia do Pensamento, 
em que cada um partilhou a sua experiência neste dia mundial.

Como é do vosso conhecimento, e depois de muita discussão sobre uma atividade da FEGA para 2020, foi planeado um 
workshop sob o Tema “AMBIENTE”, com a presença de membros da Sub-região sul da Europa, de outros países da Europa, 
do Comité Mundial e das nossas três organizações. O planeamento deste evento não estaria completo sem a visita às 
exposições dos jovens Escoteiros e Guias da Região. Devido à pandemia, a atividade foi adiada para 2022.
Contamos com a vossa presença e participação ativa no evento de maneira a poder partilhar ideias e projetos apresentados 
com os demais e depois partilhá-los nas vossas regiões.
Com esta atividade poderemos divulgar a FEGA nos meios de comunicação social e mostrar que o Escotismo e Guidismo 

Adulto é um movimento importante para a sociedade 
portuguesa e combater os preconceitos que existem.
Como disse, tem sido um privilégio presidir à FEGA, 
e tenho aprendido muito com os projetos que tenho 
seguido, e espero ter deixado algum contributo.
Desejo muitas felicidades à nova equipa, que em 
janeiro 2022 ocupará o cargo. 
Senti que o SERVIÇO é realmente a nossa missão 
neste movimento de ADULTOS que vive o ideal de 
Baden Powell.  •

“Sempre Alerta para servir”

Midá Rodrigues
Presidente da Comissão Executiva da FEGA
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O Jamboree no ar ou JOTA JOTI, 
uma atividade para todos…

A 12 de dezembro de 1901, a empresa Marconi conseguiu realizar a primeira transmissão transatlântica ao 
estabelecer, após várias tentativas, comunicação entre Inglaterra e os Estados Unidos da América. Foi também 
graças à Marconi que decorreu, em junho de 1920, a primeira transmissão pública de rádio na Grã-Bretanha. 
Todos estes desenvolvimentos tecnológicos contribuíram para fazer nascer o radioescutismo.
Baden-Powell (Fundador do Escutismo) viu nas comunicações uma grande oportunidade para os jovens e 
começou a imaginar a relação entre jovens e radiocomunicação dentro do Escutismo. Em 1913, disse, o rádio 
está a tornar-se um ‘hobby’ favorito dos rapazes, e é de muito valor para eles (“The JOTA Story”, Len Jarrett, 
1993, publicação da WOSM). O radioamadorismo nos Escuteiros (provavelmente) nasceu com o JOTA (Jamboree 
On The Air); foi em 1957, em Sutton Park (Inglaterra), numa atividade onde participavam 35.000 Escuteiros, 
provenientes de 62 países, onde foi instalada uma estação rádio de onda curta (GB3SP), Alan Dennis, G3CNV. O 
resultado foi animador depois de a estação contactar com estações de radioamadores Escuteiros espalhados um 
pouco por todo o mundo.
Há sessenta e quatro anos que se realiza o JOTA, esta atividade que continua a reunir Escuteiros de todas as 
Associações. Mas muitos ainda não veem mais-valia no radioescutismo. Atualmente, com os diversos meios 
disponíveis e fáceis nas comunicações na sociedade (telefone, telefones móveis, aplicativos de comunicações para 
internet, etc.), não há necessidade de saber utilizar um rádio! Também, por isso no Escutismo Mundial, há vinte cinco 
anos começou-se a realizar o JOTI. Atividade que em simultâneo com o JOTA usa diversas formas para comunicar 
através da internet.
Não está reconhecido por todos que apesar de todo o avanço tecnológico inerente às telecomunicações, em muitas 
situações adversas e na ausência das comunicações convencionais são os radioamadores Escuteiros que vão 
conseguir estabelecer contactos entre si. Todos os outros vão ficar à espera 
que haja reposição dos serviços públicos e privados.
Apesar de tudo isto e embora a FNA não participe de forma geral na maior 
atividade Mundial do Escutismo, o JOTA JOTI é participado na nossa Associação 
de norte a sul, este ano de 2021 com as seguintes estações:

As estações Nacionais da 
FNA para o JOTA (CR6FNA) e 
para o JOTI (FNA-NAC) este 
ano de 2021 vão estar na Casa 
do Escuteiro da FNA - Centro 
de Acolhimento a Atividades 
Escutistas, numa antiga escola primária de Alfanzina, no Concelho 
de Lagoa, no Algarve. É a partir deste local que nos dias 15 a 17 de 
outubro e conjuntamente com todas as estações da FNA, espalhadas 
por Portugal vamos mostrar ao mundo a nossa preocupação com o 
nosso planeta. Temos um compromisso com o nosso planeta.
Ao longo dos anos o Escutismo tem contribuído de forma 
extraordinária para melhorar a sustentabilidade do nosso 
planeta, promovendo a paz, combatendo a pobreza e a 
desigualdade, tentando melhorar o meio ambiente com objetivo 
de reduzir os efeitos das alterações climáticas, entre muitas 
outras ações. Estas também têm sido ações desenvolvidas 
pelos Escuteiros da Fraternidade de Nuno Álvares ao longo 
dos anos. Assim, neste sentido e neste ano de 2021 o nosso 
“Compromisso com o Planeta” é o lema para transmitir a toda 

a Sociedade e a todos os outros Escuteiros que vão participar no Jamboree On The Air (JOTA) e Jamboree On 
The Internet (JOTI). •

Jorge Marques
Chefe de Departamento Nacional de Radioescutismo
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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

Região da Guarda
Mesa do Conselho Regional
Cessaram funções com efeitos a 11/07/2021 
Presidente: Olívio Duarte Fazenda
Vice-presidente: João Carlos Oliveira Camurça
Secretário: João Manuel Castelo Branco da Silva

Foram eleitos e tomaram posse em 11/07/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Olívio Duarte Fazenda
Vice-presidente: João Paulo da Silva Pinto
Secretário: João Manuel Castelo Branco da Silva

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

Ordem de Serviço Nacional N.º 46
30 de setembro 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

Região de Braga
Núcleo de Vale de S. Cosme
Cessaram funções com efeitos a 15/05/2021
Presidente: Joaquim Pinto Ferreira
Vice-presidente: Joaquim Simões Morais
Secretário: Isac Marques Silva
Secretário: Carlos Joaquim Morais Ferreira
Secretário: Camilo Macedo Rodrigues
Assistente: Pe. José Manuel Faria Ferreira

Foram eleitos e tomaram posse em 15/05/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Cecília Carmo Cruz Vale
Vice-presidente: Liliana Patrícia da Cruz Oliveira
Secretário: Joaquim Simões Morais
Secretário: José Luís da Costa Oliveira
Secretário: Carlos Joaquim Morais Ferreira
Assistente: Pe. José Manuel Faria Ferreira
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo de Pevidém
Cessaram funções com efeito a 31/05/2021
Presidente: João da Silva Passos
Vice-presidente: José Maria Mendes Teixeira
Secretário: Sandro Martinho Oliveira Faria
Assistente: Pe. Serafim da Silva Ferreira

Foram eleitos e tomaram posse em 31/05/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: João da Silva Passos
Vice-presidente: José Maria Mendes Teixeira
Secretário: Sandro Martinho Oliveira Faria
Assistente: Pe. Serafim da Silva Ferreira
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo de Póvoa de Varzim
Cessaram funções com efeitos a 25/04/2021 
Presidente: José Barbosa Silva Pereira
Vice-presidente: Carlos Manuel Silva Freitas
Secretário: António Manuel Baptista Silva
Secretário: Raul Araújo Oliveira
Secretário: Jorge Silva Marques

Foram eleitos e tomaram posse em 25/04/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Carlos Manuel Silva Freitas
Vice-presidente: Maria da Graça Ribeiro Carreira 
Secretário: Virgílio Barros Pereira
Secretária: Mónica Sofia Silva Gonçalves 
Antunes
Secretário: Raúl Araújo Oliveira

Núcleo de Vizela – São Miguel
Cessaram funções com efeitos a 17/05/2021
Presidente: Joaquim Jorge Batista Oliveira
Vice-presidente: Pábulo Miguel Pereira Pinto
Secretária: Maria Elisabete Pinto Guimarães
Secretária: Maria Arminda Freitas Alves
Secretária: Sofia Manuela Martins Duarte
Secretário: Ângelo Emanuel Fernandes Poleri
Assistente: Pe. Constantino Matos Sá

Foram eleitos e tomaram posse em 17/05/2021 
para o triénio de 2021/2024

Presidente: Sofia Manuela Martins Duarte
Vice-presidente: Maria Elisabete Pinto Guimarães
Secretário: Joaquim Jorge Batista Oliveira
Secretário: Pedro Manuel Ferreira Batista
Secretário: Rogério Paulino Abreu Ribeiro
Assistente: Pe. Constantino Matos de Sá
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Região de Lisboa
Núcleo Senhor Jesus dos Navegantes
Cessaram funções com efeitos a 09/01/2021
Presidente: Pedro Miguel Boléo Abranches 
de Almeida Brito
Vice-presidente: João Paulo Caldas da Silva
Secretário: Pedro Miguel Henriques Pires da 
Silva Rodrigues
Secretário: Daniel Maria Martins Morgado 
de Moura
Secretário: Pedro Jorge da Silva Sanches
Assistente: Pe. José Luís Costa

Foram eleitos e tomaram posse em 09/01/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Pedro Miguel Boléo Abranches 
de Almeida Brito
Vice-presidente: João Paulo Caldas da Silva
Secretário: Pedro Jorge da Silva Sanches
Secretário: Daniel Maria Martins Morgado 
de Moura
Secretária: Elisabete Craveiro Justino Marques 
Pimentel 
Assistente: Pe. José Luís Gonçalves da Costa 
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo de Vialonga
Cessaram funções com efeitos a 07/11/2019
Presidente: Carlos Manuel Jesus Sachim
Vice-presidente: Luís Nunes Martins Costa
Secretário: João Serra Perdigão
Assistente: Pe. João Prego

Foi eleito coordenador de núcleo em 01/01/2021
Joaquim António Almeida Ferreira

Núcleo S. Jorge de Arroios 
Cessaram funções com efeitos a 17/10/2020
Presidente: José Carmo Transmontano Trindade
Vice-presidente: Raquel Martins Sousa Morgado 
Abrantes
Secretária: Susana Graça Matias Gomes 
Secretário: Fernando José Amado Nazaré 
Secretário: João Miguel Casanova Nabais
Assistente: Pe. Paulo Araújo

Foram eleitos e tomaram posse em 17/10/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Raquel Martins Sousa Morgado 
Abrantes
Vice-presidente: José Carmo Transmontano 
Trindade
Secretário: Fernando José Amado Nazaré 
Assistente: Pe. Fernando Neves dos Santos 
(nomeado pela competente autoridade 
eclesial)
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Núcleo Santa Maria dos Olivais
Cessaram funções com efeitos a 04/12/2020
Presidente: Ana Maria Duarte Gonçalves Rodrigues
Vice-presidente: Delfim António Alves Carmona
Secretária: Ana Isabel Fernandes Santos
Assistente: Pe. Bruno Machado

Foram eleitos e tomaram posse em 04/12/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Ana Maria Duarte Gonçalves Rodrigues
Vice-presidente: Delfim António Alves Carmona
Secretária: Magda Teresa Mendes Abreu
Assistente: Pe. Bruno Machado (reconduzido 
no cargo pela competente autoridade eclesial)

Núcleo de Santa Catarina
Cessaram funções com efeitos a 22/05/2021
Presidente: João Manuel Nascimento Branco Louro
Vice-presidente: Magda Teresa Mendes Abreu
Secretário: Manuel Augusto Costa Francisco 
Assistente: Pe. António Pedro Boto Oliveira 

Foram eleitos e tomaram posse em 22/05/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Luís Alberto da Silva Tavares
Vice-presidente: José Alberto Baptista Rodrigues
Secretária: Margarida Maria Cunha Almeida 
Assistente: Pe. António Pedro Boto Oliveira 
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo do Estoril
Foi nomeada Secretária da Direção do Núcleo 
por cooptação em 29/08/2020 a Associada, 
Maria do Carmo Anjos Figueiredo.
Para preenchimento do lugar de Eduardo Ferreira 
Trepado Marques, falecido em 15/04/2020.

Cessaram funções com efeitos a 22/05/2021
Presidente: Abel Augusto Costa Dias
Vice-presidente: David Pereira Loureiro
Secretário: João Baptista Martins Costa
Secretário: José Manuel Alves Silva
Secretária: Maria do Carmo Anjos Figueiredo
Assistente: Pe. Paulo Jorge Figueira

Foram eleitos e tomaram posse em 22/05/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Abel Augusto Costa Dias
Vice-presidente: David Pereira Loureiro
Secretária: Maria do Carmo Anjos Figueiredo
Secretário: Cláudio José Rodrigues da Silva
Secretário: Arlindo Júlio Rodrigues Teixeira
Assistente: Pe. Paulo Jorge neves Figueira
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo de Benfica
Cessaram funções com efeitos a 08/05/2021
Presidente: Ana Maria Gonçalves Teodósio
Vice-Presidente: Pedro Miguel Chaves
Secretário: Francisco Teixeira
Assistente: Pe. Nuno Fernandes

Foram eleitos e tomaram posse em 08/05/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Ana Maria Gonçalves Teodósio
Vice-Presidente: João Carlos Castelo Nunes 
Policarpo
Secretário: José António Pimenta de Abreu
Assistente: Pe. Nuno Fernandes 
(reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Núcleo dos Prazeres
Cessaram funções com efeitos a 20/12/2020
Presidente: Ricardo Luís Petrucci Gil Nobre Júlio
Vice-presidente: Jorge Gabriel Faria Fernandes 
Cunha
Secretário: Nuno Manuel Leitão Biscaia 
Secretário: Hugo Gonçalo Gonçalves Afonso Novo
Secretária: Maria Rute Lopes Nascimento Cunha

Foram eleitos e tomaram posse em 20/12/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Ricardo Luís Petrucci Gil  Nobre Júlio
Vice-presidente: Jorge Gabriel Faria Fernandes 
Cunha
Secretário: Nuno Manuel Leitão Biscaia 
Secretário: Hugo Gonçalo Gonçalves Afonso Novo
Secretária: Maria Rute Lopes Nascimento Cunha
Assistente: Pe. Manuel Carlos Pereira Pinhal
(nomeado pela competente autoridade eclesial)

Núcleo de Moscavide
Cessaram funções com efeitos a 01/11/2020
Presidente: Jaime Manuel Santo Guilherme
Vice-presidente: Rita Freire de Novais Azevedo
Secretária: Maria Margarida Freire de Novais 
Fonseca
Assistente: Pe. José Fernando da Silva Ferreira

Nomeado coordenador de núcleo em 01/11/2020
Jaime Manuel Santo Guilherme (conforme 
declaração da DR de Lisboa de 13/06/2021)

Núcleo Cristo Rei da Portela
Cessaram funções a 01/05/2021 
Presidente: Pedro Miguel Caravela Gonçalves
Vice-presidente: Susana de Almeida Veiga Ferreira
Secretária: Ana Carla Rodrigues
Secretária: Paula Marina da Silva Pedro Pontes
Secretária: Ana Teresa Lourinho Belo Catarino 
Morais

Foram eleitas e tomaram posse em 01/05/2021 
para o triénio 2021/2024
Presidente: Ana Carla Rodrigues
Vice-presidente: Susana de Almeida Veiga Ferreira
Secretária: Paula Marina Pontes
Secretária: Ana Teresa Catarino Morais
Secretária: Marta Sofia Miranda Bandeiras
 
Núcleo N. S. dos Navegantes – Parque Nações
Cessaram funções com efeito a 09/01/2021
Presidente: Tiago Manuel Cotrim Martins
Vice-presidente: Sofia Isabel T. S. Maia Pereira
Secretário: Paulo Jorge D. Pereira
Secretario: Luís Mário Marques Carmo
Secretaria: Ana Teresa S. M. Agostinho
Assistente: Cónego Paulo César Franco

Foram eleitos e tomaram posse em 09/01/2021 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Tiago Manuel Cotrim Martins
Vice-presidente: Ana Teresa de Sousa Martins 
J. Agostinho
Secretário: Fernando Manuel Sousa Vieira Peixoto
Secretario: Luís Manuel Ricardo Crispim
Secretario: Hugo Renato Lança Jesus Tomás
Assistente: Cónego Paulo César Serralheiro 
Franco (reconduzido no cargo pela competente 
autoridade eclesial)

Região de Setúbal
Núcleo Nossa Senhora da Graça - Corroios 
Cessaram funções com efeitos a 27/11/2020

Presidente: Artur Américo Gaspar Costa
Vice-presidente: António Carlos Caetano Messias
Secretária: Maria Lourdes Soeiro Candeias 
Messias
Assistente: Pe. Casimiro Henriques

Foram eleitos e tomaram posse em 27/11/2020 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: António Carlos Caetano Messias
Vice-presidente: Maria Lourdes Soeiro Candeias 
Messias
Secretária: Alda Maria Simões Ascensão
Secretária: Maria Fernanda Teixeira de Jesus 
Magina
Secretária: Ana Isabel Duarte Charrua Guerreiro
Assistente: Pe. Miguel Alves
(nomeado pela competente autoridade eclesial)

Núcleo São José Operário
Cessaram funções com efeitos a 02/01/2021
Presidente: António Aparício Batista Soares
Vice-presidente: Nuno Miguel Rodrigues 
Gonçalves
Secretário: Armando Augusto Rodrigues Cordeiro

Foram eleitos e tomaram posse em 02/01/2021 
para o triénio de 2021/2024 
Presidente: Nuno Miguel Rodrigues Gonçalves
Vice-presidente: Armando Augusto Rodrigues 
Cordeiro
Secretário: António Aparício Batista Soares

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

5.3 – A nível de Núcleo
-Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E
CONDECORAÇÕES

REGIÃO DE LISBOA

MEDALHA D. JOSÉ DE LENCASTRE – PRATA
Por proposta da Direção de Núcleo é atribuída 
ao Associado:
João Manuel Nascimento Branco Louro
Núcleo de Santa Catarina

7 – HOMOLOGAÇÕES 
-Nada

8 – QUALIFICAÇÕES

8.1 - Diretor de Formação
-Nada

8.2 - Formadores
-Nada

Atos Oficiais



9 – RETIFICAÇÕES / OMISSÕES

Correção à OSN n.º 45

Onde se lê
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)

Deve ler-se
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: Joaquim Serafim Cunha Pereira
Vice-presidente: José Augusto Silva Campanhã
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)

10 – ALTERAÇÕES DE DENOMINAÇÕES DE 
NÚCLEOS E REGIÕES

Região de Setúbal

A pedido da Direção Regional de Setúbal 
com efeito a 06/07/2021 são alteradas as 
denominações dos seguintes núcleos:

De, S. José Operário - Baixa da Banheira
Para, São José Operário
De, S. José – Setúbal
Para, São José – Setúbal
De, São João Batista - Vale Milhaços
Para, São João Batista - Vale de Milhaços
De, S. José – Moita
Para, São José - Moita

Lisboa e Sede Nacional, aos 30 de setembro 
de 2021

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional

Atos Oficiais

REGIÃO DE BRAGA
Realizou a 26.ª Edição do Curso Base Formação
A Região de Braga levou a efeito a 26.ª edição do Curso Base. Foi no dia 18 de 
setembro, nas instalações da Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, com 
organização a cargo do Departamento Regional de Recursos para a Formação, 
com o excelente apoio logístico do Núcleo local da FNA, o de N.ª Sra. D’Ajuda. 
26 formandos de 8 Núcleos, incluindo 3 da Região do Porto, assistiram aos 5 
módulos do Curso, ministrados por 2 Diretores de Formação e 3 Formadores, 
intercalados por diálogos enriquecedores, bem como interessantes e divertidos 
jogos. A cerimónia de abertura contou com a presença do Presidente da Junta, 
Sr. António Brás, e do Chefe do Agrupamento 663 do CNE, Chefe. Ismael, que 
também estiveram presentes no almoço, um momento muito agradável pois 
decorreu ao ar livre, no aprazível espaço dos Moinhos de Moreira de Cónegos, um 
bonito recanto desta freguesia do concelho de Guimarães. De realçar a presença 
como formando do Assistente do Escutismo naquela Paróquia, Rev. Padre 

Daniel Pereira, que se apresentou 
impecavelmente uniformizado, prova de seriedade e empenho, e cuja participação, 
segundo o próprio, teve como intenção conhecer melhor a FNA, as suas finalidades, 
a forma como se organiza e as “linhas mestras” da sua orientação.
Por estarmos ainda debaixo de algumas restrições provocadas pelo combate 
à pandemia, os formandos participaram sempre de forma individual, e não em 
grupo, como gostamos mais e é mais eficiente, e o uso de máscaras foi obrigatório 
nos recintos fechados.
As presenças de formandos da Região do Porto nos Cursos da Região de Braga já 
não são novidade e podem ser uma excelente forma de intercâmbio e colaboração 
entre Regiões, num saudável espírito de Fraternidade. O facto de este CB ser o 
26º na Região de Braga prova a extraordinária dinâmica da Formação na diocese 
nortenha, que abraçou o projeto da Formação desde o seu início com entusiasmo 
e espírito de missão, por entender que a Formação seria uma ferramenta 
indispensável para o crescimento sustentado e de qualidade para a Associação. 
Um exemplo a seguir. •

Luís Abreu
Secretário para a Formação



Contacto telefónico: 

Email:

Presidente do Núcleo da FNA de 
Lagoa 
TM: 912 172 022

Estrada  Municipal, EN 1273 -  
8400 Carvoeiro

Centro de Acolhimento a 
Atividades Escutistas - Casa do 
Escuteiro da FNA - Lagoa

Os contactos para qualquer 
assunto são os seguintes:

Morada: Casa do Escuteiro, 
(Antiga Escola Primária de 
Alfanzina), 

casadoescuteiro.lagoa@gmail.com

Rua das Chaga, Nº 8
1200-107 LISBOA
E-mail:secretaria@fna-esescuteiros.pt

Sede Nacional: 
Fraternidade de Nuno Álvares 


