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Editorial

Quando acreditamos e nos comprometemos…
Caros Escuteiros e Amigos,
Neste mês em que realizámos o nosso Conselho Nacional Plenário em presença, depois de tanto tempo sem estarmos
juntos derivado à situação vivida com a pandemia “Covid19”, gostaria de partilhar com todos vós a minha satisfação e
de toda a minha equipa Nacional por estarmos juntos e podermos apresentar o nosso trabalho, as nossas contas e as
nossas ideias com que nos comprometemos quando nos candidatámos. Vale a pena acreditar que somos capazes de levar
por diante tudo que por vezes parece ser difícil e até quase impossível, mas pela razão da necessidade e pelo sentido de
fazer caminho para que a nossa Associação cresça, não só em número de Associados, mas com estruturas materiais e de
segurança como uma Associação atualizada à altura de dar resposta às necessidades dos dias de hoje.
Neste Conselho Nacional conseguimos apresentar como de costume um Relatório das atividades e as contas do ano 2021,
que nos orgulha não só pela sua apresentação moderna e de fácil análise, reforçada com uma breve explicação que todos
nós fizemos no plenário, ajudando assim a ver e analisar tudo quanto de importante se passou no ano 2021 e também o que
de novo propusemos para este ano 2022, muito nos agradou a forma responsável que nos foi confiada pelos Associados no
Conselho Nacional Plenário na hora da apresentação das propostas, na discussão e votação pela positiva, deixando assim
a Direção Nacional, reconhecida, mas também com responsabilidade acrescida na implementação das mesmas.
Acreditamos que a proposta do Seguro Escutista apresentada não foi de fácil aceitação, mas ficamos satisfeitos que depois
deste caminho que tentámos fazer com todas as Direções Regionais, Direções de Núcleos e Associados, colaborando
inicialmente, servirá de certo de compromisso de todos para um futuro mais seguro para todos nós.
Quanto ao prolongamento de mandato que nos foi concedido pela proposta votada, agradecemos pela maneira positiva
que aceitaram para que assim com mais tempo possamos organizar tantas coisas que nestes tempos mais difíceis não
nos ajudou a fazer. Assim com mais tempo de trabalho podemos concluir, acertando também o ano fiscal para melhor
organização do trabalho administrativo.
Quero fazer referência a algumas atividades a nível Nacional que se realizaram neste último trimestre em que estivemos
envolvidos e participámos. O encontro anual INDABA - INDUNA, tendo este ano mais uma vez sido feito por videoconferência
em plataforma ZOOM, boa participação das Direções Regionais e Direções dos Núcleos sem Direção Regional. Realizámos
também o EN’FORMA, em presença, este ano num modelo diferente só com os Diretores de Formação deixando para outro
encontro também com a presença dos Formadores. Fizemos mais algumas atividades importantes, Criar Raízes em Vila
Real em presença e por videoconferência em plataforma ZOOM, participámos na Conferência Mundial da ISGF.
Continuamos a estar em todas as áreas tanto a nível Nacional como Internacional que têm vindo a realizar as suas atividades.
Sentimos 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”.
Antes de terminar e pela razão da aproximação deste período que vamos passar da Páscoa, quero vos enviar uma palavra
de Esperança e de Fé para todos os Associados e para vossas famílias, com votos de uma Santa Páscoa. •
Domingos Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional
Ficha Técnica
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Caminho da Fé
A Páscoa dom de paz...
Todos os anos somos chamados a fazer a caminhada quaresmal, a qual tem seu ponto culminante na Páscoa. No seu
todo a festividade pascal inclui como ponto mais alto, uma semana Santa e uma semana Pascal. No centro temos o
tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A quaresma, enquanto tal, tem um tempo limitado, a Páscoa
é para o tempo todo. Ao longo de todo o ano somos chamados a atualizar o mistério pascal não só no tempo pascal,
mas também em cada domingo, de um modo especial. Neste ano, e no momento em que escrevo, aproxima-se
um ato, realizado pela Igreja Católica de todo o mundo que, desta forma tão ampla e universal, é a primeira vez: a
consagração do mundo com especial relevância para a Ucrânia e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O motivo
é a paz. Pede-se a Deus, pela intercessão de Maria nossa mãe, com a especial enfase na mensagem de Fátima, o
dom da Paz para o mundo em guerra. Esta consagração é feita em simultâneo em todo o mundo com especial enfase
para dois focos, Roma e Fátima. Acontece num dia festivo, o dia em que celebramos a Anunciação de Jesus a Maria
e Ele fica gerado no Seu seio virginal. Quando Maria ficou perturbada com a saudação do anjo, este disse-lhe: “Não
tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus” (Lc 1, 30).
A fé Cristã, ainda que ao longo do tempo e da história tenha também sido usada para a discórdia, é uma religião de
paz. Olhemos para três fontes concretas:
1. Jesus ensina a paz a dá a paz – percorrendo os evangelhos podemos ver que em muitos momentos Jesus
coloca a paz no centro da sua razão de vir ao mundo e seu anúncio: o coro dos anjos, no anúncio do nacimento
de Jesus “Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens a quem ele quer bem!” (Lc 2, 14); nas
Bem-aventuranças, Jesus ensina solenemente “Bem-aventurados os que procuram a paz entre os homens,
porque Deus lhes chamará seus filhos!” (Mt 5, 9); quando Jesus envia os seus doze apóstolos diz “Ao entrarem
numa casa cumprimentem os presentes com saudações de paz.” (Mt 10, 12); Palavra de paz e de despedida
de Jesus “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá.” (Jo 14, 27); “Digo-vos
isto para que encontrem paz em mim. Têm muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem! Eu venci o
mundo!” Jo 16, 33). Após ressuscitar, Jesus saúda os seus discípulos sempre com expressões de paz: “a paz
seja convosco!” e “Jesus disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco! Assim como o Pai me enviou, também
eu vos envio.” (Jo 20, 19-21). Também no restante Novo Testamento os apóstolos exortam à paz em muitas
passagens: “Procurem viver em paz com toda a gente e levar uma vida como Deus quer…” (Hb 12, 14); “…
solícitos em conservar a unidade de espírito mediante o vínculo da paz.” (Ef 4, 3). Em muitas outras passagens
do Novo Testamento é referida a paz como algo essencial para construção do Reino de Deus no Mundo.
2. A Liturgia eucarística nos ritos da comunhão é uma liturgia da paz – após o Pai-Nosso, e até ao momento da
Comunhão, a liturgia é uma grande oração pela paz: “ e dai ao mundo a paz em nossos dias”; “Deixo-vos a paz,
dou-vos a minha paz”; “ a paz do Senhor esteja sempre convosco” e ainda na saudação com o gesto da paz e
a suplica da paz do Cordeiro de Deus. A paz é algo de essencial para a vida e para o mundo. A nossa vida fica
sem sentido na ausência da paz, por isso ela tem um lugar tão importante na celebração e participação no
sacramento mais central da celebração da nossa fé.
3. A Mensagem de Fátima, é toda ela dirigida à paz – esta mensagem, já com cem anos de existência, é um
alerta e chamamento para a paz. Logo nas aparições do anjo, ele se apresenta como o Anjo da Paz. Também
Nossa Senhora convida e insiste com os pastorinhos para rezar e ter gestos concretos, até de sacrifício, para
alcançar a paz. A paz na guerra, e a paz na sociedade e vida das pessoas. A conversão é essencial para que
haja paz no mundo. A quaresma é tempo de conversão mais intensa.
Convido a fazer um percurso pelo Novo Testamento e encontrar conteúdo para meditar sobre a paz; assim como
também meditar em maior profundidade sobre os textos da Eucaristia alusivos à paz; e ver, ou rever, na mensagem
de Fátima, o que a Virgem Mãe disse aos Pastorinhos. Convido também a reler e meditar bem o conteúdo do texto da
Consagração, que a Igreja no seu todo faz em 25 de março, festa da Anunciação, ao coração Imaculado de Maria. •
Pe. Joaquim da Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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Voluntariado

A Fraternidade de Nuno Álvares – Associação de Escuteiros Adultos Católicos, aprovou no seu Conselho Nacional,
realizado em Fátima, a seguinte resolução:
“Como Escuteiros Adultos, temos consciência que pertencemos a uma Fraternidade Mundial. O Escutismo busca a
Paz e a concórdia entre os povos, e é indubitavelmente um fracasso de toda a humanidade quando as desavenças
desencadeiam a guerra. É particularmente chocante a agressão de um país a outro, por motivos incompreensíveis,
nesta nossa Europa que nos habituamos a ver como espaço de paz, democracia, liberdade e respeito pelos direitos
humanos. As guerras fazem sempre vítimas inocentes, e é para elas que deve ir a nossa principal preocupação e
solidariedade. Nas palavras do Papa Francisco, “na Ucrânia correm rios de sangue e de lágrimas. (…) As vítimas são
cada vez mais numerosas, tal como os desalojados, sobretudo mães e crianças.”
Nesse particular contexto, o Conselho Nacional Plenário da Fraternidade de Nuno Álvares (FNA), reunido em Fátima,
a 12 e 13 de março de 2022, resolve:
1. Solidarizar-se incondicionalmente com todo o povo ucraniano em sofrimento e, em particular, com os nossos
irmãos escuteiros da National Organization of the Scouts of Ukraine (NOSU), organização escutista da Ucrânia.
2. Associar-se à Resolução da direção da Sub-Região da Europa Central da ISGF, de 2 de março de 2022, e à
declaração do Comité Mundial da ISGF, “Stand up with Ukrainian people”, de 7 de março de 2022.
3. Exortar ao fim imediato de todas as hostilidades e ao lançamento de sementes de paz e de concórdia.
4. Manifestar profundo pesar pela perda de vidas originada pelo conflito e observar um minuto de silêncio em
memória e respeito pelas vítimas.
5. Dar conhecimento da presente resolução à Embaixada da Ucrânia em Portugal e à FEGA - Federação dos Escouteiros
e Guias Adultos de Portugal com pedido de encaminhamento à ISGF.
Que o Divino Chefe ajude as vítimas e ilumine as partes em conflito, para que uma solução pacífica seja encontrada
com urgência.”
Saudações Fraternas,

março 2022
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Conselho Nacional Plenário

Finalmente, CONSEGUIMOS ENCONTRAR-NOS...

Pois é.
Finalmente, passados três anos, conseguimos realizar o
nosso Conselho Nacional, desta vez Plenário e de forma
presencial.
Com uma ordem de trabalhos algo extensa, com pontos
que suscitavam alguma controvérsia e com um ato
eleitoral de permeio, não se adivinhava tarefa fácil a
gestão do tempo previsto para o Conselho.
A forma como decorreram os trabalhos, fruto da
preparação antecipada que transpareceu nas intervenções,
proporcionou que todo o programa fosse cumprido e
atempado.
É notória neste aspeto a mudança que se tem vindo a
verificar de há anos para cá, com a crescente melhoria
da forma de encarar o Conselho Nacional; com a leitura
dos documentos em análise; com o tipo de intervenções
quer no momento certo, quer sobre o tema em discussão,
imprimindo uma boa dinâmica no desenrolar da sessão,
facilitando a sua condução, não o tornando monótono e
provocar algum desinteresse nos Conselheiros.
Por isso, uma palavra de reconhecimento a todos os
Associados, mas… podemos e devemos fazer ainda
melhor.
Ávidos de nos cumprimentarmos; de conversarmos,
enfim de convivermos, todos os momentos serviram
para matarmos saudades de estarmos finalmente,
frente a frente.
Foi gratificante ver tão significativo número de
Conselheiros, mas também penoso constatar a falta
de outros, que eram presenças habituais e que nos
deixaram, partindo para o Eterno Acampamento.
Dado que este foi o primeiro Conselho Nacional
(presencial) que conduzi, enquanto Presidente da Mesa,
e em fim de mandato, teve um significado especial.
Procurei, junto com a minha equipa, desempenhar a
tarefa da forma mais conveniente, mas, como noutras
ocasiões, nem sempre na perfeição.
Também aqui procuraremos melhorar, obviamente com
a ajuda de todos.
Uma canhota fraterna ao Francisco Pinheiro e á Sónia
Martins, restantes membros da minha equipa, pela
disponibilidade demonstrada e empenho para mais um
mandato que agora se inicia.
Até ao próximo Conselho Nacional. •
Jorge Caria
Presidente da Mesa do Conselho Nacional
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Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional tomou posse...
Hoje estivemos à conversa com o reeleito Presidente do
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional da Fraternidade
Nuno Álvares, no último Conselho Nacional, que nos
contou um pouco da sua vida e percurso escutista.
Artur Matos Xavier Forte fez a Promessa de escuteiro
aquando da fundação do Grupo 19 de Joane, Famalicão,
no dia 2 de agosto de 1959, na qualidade de guia de
patrulha, com 11 anos completos. Com o passar dos
anos, entrou no Clã do Agrupamento 185 da mesma
freguesia, onde permaneceu até ser promovido a
Dirigente, com apenas 17 anos.
Depois de cumprir o serviço militar, reuniu os
companheiros já “arrumados” e todos os domingos
se encontravam junto da Igreja a recordar os tempos
idos. Faziam boas ações coletivas, visitavam famílias
carenciadas, faziam teatro, até que em 1983 oficializou
o Núcleo n.º 10 da FNA na Região de Braga, na mesma
freguesia de origem, do qual foi o seu primeiro
Presidente. Sempre ativo, instituiu a procissão a Nossa
Senhora de Fátima no final de maio, que ainda hoje
se realiza, e organizou a visita pascal pelos leigos,
reorganizando todos os percursos, que continua a ter a
mesma base de então.
Em 1992 foi residir para Vermoim e em 1993 fundou o
Núcleo 19 da Região de Braga, do qual foi o primeiro
Presidente. Em Vermoim replicou a mesma receita,
comprou a Imagem da Senhora de Fátima, fazendo
percursos sempre diferentes, para todos poderem
venerar a MÂE. A pedido do pároco de então, reorganizou
a visita pascal pelos leigos, definiu percursos e
organizou, com o Instituto Nacional do Sangue,
colheitas para obstar a escassez dos anos 99/2000. Em
2001 candidatou-se a Presidente da junta de freguesia,
tendo sido eleito por maioria, cargo que desempenhou
12 anos, três mandatos seguidos, tendo, após esse
limite, assumido o cargo de Presidente da Assembleia
de Freguesia até 2021, altura em que se retirou.
Entretanto, o seu dinamismo chamou a atenção no seio
da FNA, tendo sido convidado para a Direção Regional
de Braga, primeiro como Vice-presidente e de seguida
liderando uma equipa sua, como Presidente, durante

dois mandatos. Enquanto Presidente Regional, fundou
o jornal Caminho a Seguir, organizou o Grande Encontro
nacional do ano 2000, em Viana do Castelo, onde
estiveram cerca de 1500 escuteiros, familiares e amigos.
Cinco fanfarras do CNE percorreram as ruas daquela
cidade, deixando no ar o perfume da “radiosa floração,
gentil de vida ...”, seguiu-se a missa na Sé, presidida
pelo atual bispo de Portalegre e Castelo Branco, D.
Antonino, na altura Assistente Regional do CNE de
Viana do Castelo. Editou uma revista comemorativa da
atividade e escreveu vários poemas escutistas e outros,
e, com esses textos, editou uma cassete com músicas
interpretadas por três profissionais. Com a sua equipa,
fundaram vários núcleos na Região e reativaram outros.
Entretanto, Dom Paulo, filho do primeiro Chefe Nacional
do CNE, Dom José de Lencastre, que era o Presidente
da Mesa do Conselho Nacional da FNA, faleceu, o
que obrigou a eleições. Artur Xavier formou uma lista
da Região de Braga e apresentou a sua candidatura.
Apareceu outra lista da Região do Porto, mas a de
Braga foi eleita por maioria, tendo desempenhado essas
funções durante 14 anos.
Após a sua saída da Mesa do CN pensou em abrandar
a atividade, mas depressa foi desafiado para o
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, por ser
reconhecidamente uma pessoa de consensos. Custou,
mas aceitou. Desde então tem sido um observador atento
do trabalho da Mesa e da Direção Nacional, ajudando na
interpretação de algumas questões, fruto da sua grande
experiência e capacidade. Quando se dirige à assembleia
nos Conselhos, é escutado com atenção, respeito e
interesse, pela oportunidade das suas reflexões, como
aconteceu ainda
no último CN, no
passado dia 13
de março.

Conselho Nacional Plenário

Artur Matos Xavier Forte
Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional

O Manuel Silva,
do Núcleo de
Delães,
e
o
José Lima, do
Núcleo de Joane,
são os seus
companheiros
nesta jornada. Muito haveria ainda a dizer sobre este
escuteiro multifacetado, que continua a trabalhar aos
74 anos na empresa que criou no dia 1 de abril de 1974,
e que dá trabalho a muita gente. Haverá certamente
outras oportunidades. •
março 2022
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29.ª Conferência Mundial da ISGF

MENSAGEM DA NOVA PRESIDENTE
DO COMITÉ MUNDIAL DA ISGF

Caros amigos,
Um longo fim de semana ficou para trás, ocupado com
a 29.º Conferência Mundial da ISGF, realizada com dois
anos de atraso. Uma Conferência Mundial realizada em
formato virtual foi algo que nunca tínhamos experienciado
antes. Estávamos u pouco ansiosos sobre a forma como
iria decorrer, com o seu controle técnico e a Mesa na
nossa sede em Bruxelas e os participantes em vários
locais espalhados pelos vários continentes. Ao mesmo
tempo, o mundo estava expectante sobre o que se iria
passar na Ucrânia.
Podemos afirmar que a Conferência foi um sucesso e os
problemas foram poucos. Muitos delegados expressaram
o seu contentamento por o evento ter sido finalmente
realizado.
Após ter sido eleita Presidente do Comité Mundial
da ISGF, recebi muitas mensagens de todo o mundo,
desejando-me boa sorte. Estou, por isso, muito grata.
É uma sensação muito boa receber o apoio de amigos
de todo o mundo. Temos à nossa frente dois anos de
desafios, muitas tarefas que foram adiadas, devido à
pandemia, mas também a outros motivos fora do nosso
controlo, e que têm agora que ser realizadas.
Dou as boas-vindas aos novos membros eleitos para o
Comité Mundial e agradeço os 4 anos de serviço aos que
cessam as suas funções.
Também quero dar as boas-vindas aos países que
decidiram juntar-se a nós e trabalharam afincadamente
para o conseguir.
Duvido que algum escuteiro islandês, meu compatriota,
tenha alguma vez tido uma posição tão elevada no
movimento escutista mundial. Agradeço a quem possa
ter informações que confirmem ou desmintam esta
minha ideia.
Mais uma vez, agradeço-vos todas as palavras de
incentivo e apoio, que certamente me ajudarão a
desempenhar melhor o meu cargo e a encarar o futuro
com confiança.
Uma vez escuteiro, para sempre escuteiro. •
Elin Richards - Presidente do Comité Mundial da ISGF
Iceland
chairman

Portugal

Curacao

Dear friends in communion.
A long weekend is behind to attend the 29th ISGF World
Conference which took place in Brussels, where the
headquarters are located, after two years of delay. A
virtual conference was something none of us had done
before. We were a little nervous how this was going to
proceed. Also at the same time the whole world was
anxious about the situation in Ukraine.
The conference was a success, there were not many
mistakes and many delegates expressed their gratitude
that the conference could finally be held.
As I was elected chairman of the ISGF World Committee,
I received many good wishes from all over the world.
I’m very grateful for that. It’s a good feeling to have
support from friends everywhere. Ahead are two years
of challenges, many tasks that have been postponed
because of the pandemic and other reasons beyond our
control.
I welcome the new members of the World Committee
and I thank those who left for the good cooperation in
the last 4 years.
I also like to welcome all the new countries that have
decided and worked hard to join.
I doubt that any other Icelandic scout has a position like
this within the world movement if anyone knows better I
would appreciate such information.
Once again, thank you all for the good wishes that will
help me look forward to it.
Once a scout - always a scout. •
Elin Richards
Chairperson of the ISGF World Committee
Malaysia

Italy

Ghana

vice-chairman vice-chairman

World Committee/
Comité Mundial
2022 - 2024
Elin
Richards
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Ana
Rodrigues

Vanessa
Hoogenbergen

Zalillah
Mohd Taib

Mario
Bertagnolio

Prosper
Bani

Comité Mundial da ISGF
Portuguesa Vice-presidente do Comité Mundial da ISGF
P
Olá, sou a Ana Rodrigues da AAG – Associação de Antigas Guias. Fui convidada para escrever um artigo para a
Revista Compasso, para me apresentar e falar um pouco de mim e da ISGF – International Scout & Guide Fellowship.
Mas comecemos pelo princípio.
Nasci em Lisboa, em setembro de 1978, quase que num acampamento onde a minha
Mãe foi fazer a visita oficial responsável das Guias. Costumo dizer que sou Guia (sim
Guia e não Escuteira!) desde a barriga da mãe. Ainda não tinha 2 anos e já tinha farda
de Avezinha (igual a Lobito). O meu percurso na AGP – Associação Guias de Portugal
foi normal, passando por todos os ramos até que comecei a “estagiar” para Chefe
do ramo Caravela (14-18 anos) mas que depois por questões pessoais tive de sair da
Associação.
Em 1994 entrei para a AAG onde desde sempre fiz parte da Direção nomeadamente na
Secretaria Internacional.
O meu caminho Internacional começou com a participação da AAG em encontros
Europeus e Conferências Europeias e Mundiais, (nessa altura a FNA ainda não fazia
parte) na AEG – Antigos Escoteiros e Guias. Portugal sempre foi um País presente e
muito reconhecido em todos os acontecimentos da ISGF.
Em 2014 fui convidada para ser
a Secretária Internacional de
Espanha, onde estive durante
3 anos com muito orgulho. Foi
altura de muita aprendizagem,
experiência e também de muito
trabalho. Tenho muito orgulho
da minha passagem pela AISG
Espanha, porque foi comigo que
Espanha começou a ter uma maior
presença e voz internacional.
Depois, em 2015, em Marraquexe,
ainda como Secretária Internacional de Espanha, fui eleita
como membro do Comité da
Europa, onde sou a representante da nossa sub-região Europa do Sul.
Em 2018 fui reeleita, mas desta vez já como Portugal. O meu mandato no Comité Europeu
terminava em 2020, mas com o “Covid” a atrasar todos os eventos, será no ano de 2023
na Conferência Europeia que terá lugar na Dinamarca que serei substituída.
Atualmente, sou Vice-presidente do Comité Mundial da ISGF. As eleições foram há um mês e alegra-me muito dizer
que existe uma presença Portuguesa neste Órgão Mundial. Se tudo correr bem, estarei presente no Comité Mundial
até 2027 com a Graça de Deus. •

Ana Rodrigues da AAG
Vice-presidente do Comité Mundial da ISGF
março 2022
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Para esta 11.ª edição do Criar Raízes, atividade nacional de voluntariado ambiental, o Núcleo Cidade Vila Real lançou
para quem participasse, a expetativa de partilha de experiências únicas e vivências fantásticas para deixar o mundo
um pouco melhor, mas também, usufruir de uma natureza fantástica de encher a alma e deixar mais felizes. De
regresso ao formato presencial, o desafio lançado foi, que a experiência de voluntariado ambiental no Alvão fosse
única e irrepetível, sempre dando o nosso máximo para salvaguarda da riqueza de um Parque Natural que merece
o nosso respeito e dedicação.
Estiveram representadas muitas regiões da FNA – Braga, Coimbra, Lisboa, Porto, Setúbal e Vila Real - através de
37 participantes, entre escuteiros, familiares e amigos, tendo sido prevenido na inscrição que o contingente seria
reduzido para 50% do habitual, devido à situação pandémica que ainda atravessamos.
Os trabalhos de voluntariado ambiental, decorreram sob a orientação e a responsabilidade da equipa de técnicos do
Parque Natural do Alvão. Foram plantadas cerca de 700 árvores, em três frentes de trabalho: espécies ripícolas nas
margens do rio Olo (Tojal); manutenção de arvoredo, limpeza e empilhamento de giestal, na saibreira da Anta; arranjo
e plantação em caixas de proteção na estrada municipal. As raízes criadas foram de Amieiro (Alnus Glutinosa),
Freixo (Fraxinus angustifolia), Bétula (Betula pubescens), Carvalho negral (Quercus pyrenaica), Carvalho alvarinho
(Quercus robur), Pinheiro bravo (Pinus pinaster) e Pinheiro Silvestre (Pinus sylvestris).
Como o Criar Raízes também é sensibilização e proteção ambiental, mais uma vez houve o privilégio de devolver à
natureza uma Águia Cobreira (Circaetus gallicus), cuja ação foi dinamizada pelo Centro de Recuperação de Animais
Selvagens (CRAS HV) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Como nos foi explicado, esta ave foi
encontrada em Moimenta da Beira com fratura numa das asas e, que passou por um longo período de recuperação
até se considerar apta para regressar ao habitat natural.
A pernoita do contingente FNA foi em regime de acantonamento, dividido entre a Casa dos Baldios de Lamas de Olo
e a Casa da Freguesia de Lamas de Olo, espaços gentilmente cedidos, respetivamente pela Associação de Baldios
de Lamas de Olo e pela União de Freguesias de Borbela e Lamas de Olo.
O Criar Raízes é ambiente, conservação
da natureza, biodiversidade, sustentabilidade, responsabilidade, partilha,
sensibilização, empenho e, exemplo
também é mote, para apresentar a
“Serra Mágica” do Alvão e divulgar o
nosso património cultural, histórico e
gastronómico a todos os nossos Escuteiros Adultos, de Norte a Sul do País. Para que a expetativa inicial fosse
cumprida de desafiar os participantes a ser verdadeiros embaixadores deste canto do “Reino Maravilhoso”, o
Núcleo Cidade Vila Real, com o apoio da Biomater - empresa de ambiente e conservação da natureza – dinamizou
uma caminhada ambiental e patrimonial na aldeia de Lamas de Olo, percorrendo os seus lameiros, bosques e
casario e ... degustar os cavacórios e vinho fino da região!
O contingente do Criar Raízes da FNA partilhou a Eucaristia com a comunidade paroquial da Sé Catedral de
Vila Real, aproveitando os momentos anteriores para um pequeno passeio na Avenida Carvalho Araújo e a toma
de um cafezinho devidamente acompanhado de um covilhete. Como vem sendo hábito, foi na sede do Parque
Natural do Alvão o local escolhido para a conclusão da atividade. Foi a oportunidade para visitar as exposições
patentes e realizar a sessão de encerramento, com agradecimentos, considerações e entrega de lembranças aos
participantes.
Destaca-se a intervenção de representantes das entidades apoiantes, nomeadamente a Associação dos Baldios de
Lamas de Olo e o Município de Vila Real na pessoa do Sr. Vereador Alexandre Favaios, tendo este dirigido palavras
motivadoras para encorajar a continuação desta iniciativa. Por fim e, antes de se iniciar o regresso a casa, terminouse à boa maneira escutista, com a Canção do Adeus que nos deixa o mote de “um dia voltarmos ...”. Seguindo a
prática dos campos de voluntariado Criar Raízes, cada participante levou um diploma de participação e uma planta
para cuidar e plantar, transportando a mensagem: “Criar raízes pelo país”.
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Núcleo de Santa Marinha da Costa [...] Realizando-se em época do ano de temperaturas por vezes agrestes para quem
se desloca de regiões mais “litorais”, levando a experiências pouco comuns e por isso a torna cativante e sempre
apetecível, razão que motiva ainda mais à participação e que abonam totalmente na continuidade por muitos e profícuos
anos. Segundo rezam as crónicas, todos os testemunhos relevam a participação com satisfação, elevando o nível da
atividade de tal forma que o tempo terá sido importante para o reforço da ligação institucional com o ICNF. Por isso,
atingindo a preponderância de hoje terão sido criadas condições para se implementarem outras atividades similares em
áreas da sua jurisdição. Torna-se assim, de elevada importância o facto de acontecer com a FNA como um útil “braço”
de cooperação, a justificar a sua razão de ser na medida em que o Ambiente sempre fez parte da sua ação.

Ambiente

Testemunhos

Núcleo de São João Airão [...] Proporcionou-nos um conjunto de experiências e vivências incríveis no idílico Parque
Natural do Alvão, que ficarão para sempre nas nossas memórias. Estamos conscientes que o nosso contributo é
pequeno no que diz respeito à plantação, manutenção e limpeza florestal. Existe todo um oceano de trabalho que
precisa ser feito, no entanto, estamos certos que são de muitas pequenas gotas que pode nascer esse oceano. E, é
esta premissa que não nos deixa esmorecer e que mais uma vez nos fez marcar presença com espírito de serviço.
Ao longo destes anos não plantamos apenas raízes na terra, plantamos e criámos, também, raízes de amizade,
afeto, companheirismo e entreajuda com todos os participantes desta atividade. Por tudo isto, queremos deixar
um agradecimento a todos os envolvidos na organização desta atividade, especialmente ao núcleo Cidade Vila Real
pela receção e hospitalidade calorosas, bem como ao ICNF pelo acompanhamento e monitorização nos trabalhos
realizados. Esperamos voltar em breve. Uma canhota amiga.
Núcleo de Terroso [...] Certamente dos milhares de árvores plantadas nestas atividades, algumas devem ter
sobrevivido e estarão frondosas e fortes, tal como as “Raízes” que foram “Criadas” entre os participantes das várias
regiões de norte a sul do país. Como Escuteiros Adultos e Católicos que somos, em todas as edições houve sempre
os momentos imprescindíveis para louvar e agradecer ao Criador, que é a Luz que nos aquece e orienta, e seguindo
as indicações de BP, trabalhemos para deixar o mundo um pouco melhor.
Núcleo de Sto. Adrião-Vizela [...] Foi uma atividade bastante produtiva a todos os níveis, quer a nível de natureza, quer
a nível Social. A organização estava como sempre exemplar. É uma atividade que se deve manter, para assim como
BP nos diz, deixarmos o mundo um pouco melhor do que o encontramos.
Núcleo de Benfica [...] fica sempre a memória das temperaturas agrestes, da caminhada na neve, da dureza dos
espinhos das hakeas e da beleza e significado que tem a libertação das várias aves que nos deixam sempre felizes e
com um sentimento de liberdade …. O Raízes, não é apenas uma atividade ambiental, é muito mais do que isso. É o
despertar de consciências para as realidades do muito a fazer no campo ambiental, é também o compreendermos
que há outros como nós, capazes de passar frio, caminhar á chuva, trabalhar de uma forma intensa … sem esperar
recompensa… O Criar Raízes não é mais uma atividade…. É A ATIVIDADE.
Notas finais do Núcleo Cidade Vila Real - O Criar Raízes é uma atividade realizada em parceria com o ICNF - Parque
Natural do Alvão e com 11 edições realizadas ininterruptamente, tendo participado cerca de 500 pessoas, entre
fraternos, escuteiros do CNE, familiares e amigos, dando um forte e reconhecido contributo para a preservação
da área protegida do Parque Natural do Alvão. O sucesso e o atingir de objetivos tem sido possível com o apoio da
nossa Direção Nacional através do Departamento Nacional de Ambiente e de várias entidades e associações locais,
privadas ou públicas, que desde já se agradece. Este ano mais uma vez os objetivos propostos foram atingidos, sendo
para nós um motivo de satisfação e regozijo pelo dever cumprido, é assim que cuidamos da nossa casa comum. Em
2023 vamos continuar a Criar Raízes. Não pode ser de outra forma. Esta é a nossa vontade e afirmação e, para tal,
continuamos a contar com a colaboração e apoio de todos. Certos que quem ganha com esta iniciativa é a Natureza
e o Ambiente, por consequência todos nós e o futuro.
Este é o nosso caminho. …Por Um Mundo Melhor! Núcleo Cidade Vila Real (NCVR). •
março 2022
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Voluntariado FNA em Évora
Núcleo da FNA de Évora recolheu azeitona
para transformação em azeite solidário
Somos pragmáticos quando recordamos o 3.º artigo da Lei do Escuta: O Escuta é útil
e pratica em cada dia a Boa Acção. Eu, pessoalmente, tenho por princípio que o meu
lenço deve manter sempre o nó na ponta para me consciencializar que há sempre
mais qualquer coisa que eu posso fazer pelos outros, digamos, viver uma boa ação
contínua e permanente, ou melhor, viver numa continuidade de boas ações.
No Alentejo temos uma floresta diferente das que existem no Centro e Norte
do País. O coberto mediterrânico é formado de oliveiras, azinheiras e sobreiros,
numa forma dispersa e com fraca densidade, permitindo as culturas de pastorícia.
De há uns anos para cá, a atividade agrícola foi muito alterada, tanto pelo aumento
do custo de mão-de-obra, como pela sofisticação da mecanização agrícola que incentiva a monocultura. Constata-se a
diminuição da população rural e o abandono de muitas áreas, antigamente rentáveis, e hoje marginalizadas.
Os antigos lagares de azeitona espalhados pela região foram fechando por
se tornarem obsoletos e com elevados custos económicos e ambientais.
Esta realidade mais provocou o abandono dos olivais tradicionais, que em
muitos casos foram arrancados e substituídos por modernas variedades,
que permitem a apanha mecanizada.
Também a pastorícia sofreu uma grande alteração pois a procura da lã
sofreu uma quebra, passando de um produto final rentável para um custo
para os proprietários de ovinos. Assim, em poucos anos reduziu-se o
efetivo de ovelhas em centenas de milhares, e aumento do número de vacas
aleitantes, que têm menor necessidade de mão-de-obra.
Nos tempos antigos, os fornos de pão eram aquecidos a lenha, mas hoje
os mesmos foram transformados para ‘energia mais limpa’ como o gás ou
eletricidade, mesmo que à custa do sabor do pão tradicional. Deste modo,
a lenha fina das podas (tanto de sobro, azinho e oliveira) deixou de ter valor económico e a poda passou a ser um custo
elevado, não rentável.
Todas estas mudanças provocaram o crescimento de mato, como sargaços, giestas, espinheiros, silvas, e consequente
diminuição de terra cultivada. Neste caso concreto, no nosso Núcleo, pensámos que uma boa ação coletiva poderia passar
por contrariar esta tendência, arrancando mato e libertando assim muitas árvores novas que estavam abafadas pelo
mesmo, ou ‘arejando’ as oliveiras dos seus ‘ladrões’.
Também a colheita ou “apanha” da azeitona feita de modo manual (pelas técnicas do varejo ou da ripagem) ficou muito
dificultada pela carência de pessoal e pelo afastamento dos poucos
lagares ainda a laborar, provocando assim o não aproveitamento
de muitas toneladas deste produto de alta qualidade alimentar na
dieta mediterrânica. Assim, o nosso Núcleo, em conjunto com outras
organizações, ajudou a recolher uma grande quantidade de azeitonas
“perdidas” que, depois de entregues no lagar, foram transformadas em
muitos litros de azeite, depois oferecido a várias instituições religiosas.
Então, seja esta ajuda na desmatação, seja na apanha da azeitona, a nossa
atitude como escuteiros adultos traduz-se numa ação cívica da maior
importância, que pode e deve entrar numa política de economia circular, a
favor dos mais necessitados. •
Águia Vermelha
Núcleo da FNA de Évora
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No passado dia 12 e 13 de março de 2022 durante o
Conselho nacional Plenário, o Departamento Nacional
de Prevenção e Saúde, concluiu a primeira metade
do projeto que tem a três anos, com a entrega dos
diplomas de participação a todos os elementos
que estiveram presentes em Ansião, na jornada de
habilitação/preparação, para integrarem as equipas de
trabalho para este departamento.

a oferta para a realização de formação de “Suporte
Básico de Vida com DAE” certificada pelo INEM, onde
estiveram presentes seis elementos que integram os
DRPS e concluíram esta formação com sucesso, foram
eles: Alda Ascensão, António Cardoso, Jorge Carvalho,
Paulo Lourenço, Susana Veiga, Vitor Faustino; com isto
procuramos que nas nossas atividades, todos se sintam
um pouco mais seguros.

Ao longo do tempo, com a regularidade e objetividade
foi sendo criada em reuniões mensais, um plano de
ação, definidas tarefas e orientações, para que cada
um saiba como agir ou gerir situações no âmbito da
“Prevenção e Segurança” em atividades, culminando
este trabalho com alguma documentação colocada em
prática no trabalho realizado em Ansião, de especial
relevância para integração em equipa de todos os
participantes.

Como prova de confiança no trabalho desenvolvidos,
no culminar do Conselho Nacional Plenário de março
2022, foram entregues aos elementos dos DRPS e
respetivas Direções Regionais “Machilas de Primeiros”,
equipadas com algum material básico para essa missão,
estas serão continuamente melhoradas, no material
ou equipamento que as compõe, de acordo com as
necessidades e disponibilidades financeiras do DNPS,
para que todos se sintam mais seguros nas atividades
da FNA. •

Se os objetivos desta faze não foram totalmente
conseguidos, pois não foi possível que todas as regiões
com órgãos regionais constituídos tivessem presentes
dois elementos compondo os seus Departamentos
Regionais de Prevenção e Saúde, foi possível dinamizar
os presentes, representando as Regiões de Braga,
Guarda, Lisboa, cada uma com um elemento e ainda
Porto e Setúbal com dois elementos, estando também
presentes, representando regiões sem órgão regionais
constituídos, Coimbra e Leiria, com um elementos de
cada destas regiões, cumprindo também esta preparação
o elemento do DNPS, que está igualmente sujeito á
continua habilitação/preparação, para conhecer todas
as dificuldades e condições colocadas a cada elemento
que integre esta missão de voluntariados dentro da
FNA, ficando o desafio para que as Regiões consigam
encontrar elementos que completem as suas equipas,
para que esta missão se repita numa preparação
continua e progressiva.
Após esta missão sendo objetivo do DNPS são
conseguir a melhor preparação para todos no âmbito da
Prevenção e Segurança, foi abraçada com entusiasmo

Mochila de Primeiros
Socorros identificada por
Região.

Apresentação de Mochila
de Primeiros Socorros
com alguns materiais que
integram.

Jorge Carvalho
Chefe de Departamento Nacional de Prevenção e Saúde
março 2022
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Sistemas de Informação

Facebook: Página ou Perfil?

O Facebook é uma das maiores redes-sociais, tem um grande alcance e exposição, tem ainda a vantagem de
se poder ter acesso a partir de computadores e de “Telefones Inteligentes” (Smartphones).
Hoje é comum, termos um perfil de Facebook, onde vamos fazendo as nossas publicações (texto, fotografias
e até vídeos), comunicando com os amigos, colocando “Gostos” (likes), comentando, etc.
Chega a uma altura em que pensamos que seria interessante termos uma presença do nosso Núcleo/Região
no Facebook, onde poderemos ir publicando o que vamos fazendo, até partilhar eventos futuros.
Mas, nestes casos, devemos criar um perfil ou uma página no Facebook?
Quais as diferenças?
Um perfil de Facebook deve representar uma única pessoa que se pode ligar aos seus amigos (outros perfis).
Um endereço de email só pode estar associado a um perfil. Um perfil pode estar mais ou menos exposto, visto
ser possível definir-se quem vê o perfil.
Já uma página de Facebook é algo que deve representar um grupo, associação, empresa ou projeto que se
queira expor/divulgar. As páginas no Facebook são sempre públicas.
As principais diferenças entre uma Página e um Perfil no Facebook.
Página

Perfil

Número máximo de Gostos e Amigos

Ilimitados

5000 Artigos

Agendamento de publicações (Posts)

Sim

Não

Obter estatísticas

Sim

Não

Anúncios (pagos)

Sim

Não

É preciso ter um perfil de Facebook para criar páginas, não existindo limite de páginas que pode criar/gerir.
Uma Página, após ser criada, pode ter vários gestores e até ter vários tipos de cargos. Existem 5 tipos de
cargos; Administrador, Editor, Moderador, Anunciante e Analista. Sendo que os dois últimos são mais usados
em Páginas que representam produtos ou marcas Comerciais.
No caso da Página de um Núcleo/Região ser gerida por vários elementos da Direção de Núcleo/Região, com a
mudança de titulares da direção, facilmente se pode passar a administração da página para outros elementos,
num processo simples e sem termos que estar a partilhar acessos e/ou palavras-passe.

Conclusão:
Para divulgarmos os nossos Núcleos/Regiões, no Facebook, deveremos criar Páginas e não um Perfis.
- Mas o meu núcleo criou um Perfil de Núcleo, e agora, será possível converter um perfil na página de
Facebook?
- É possível, e até encorajado pelo próprio Facebook. Após a conversão, os Amigos do Perfil serão notificados
da criação da nova Página e os amigos que selecionamos, passarão a seguir automaticamente a Página.
Caso estejam num destes processos e necessitem de ajuda, pode sempre contactar a Secretaria Nacional
para os Sistemas de Informação que vos providenciará toda ajuda no processo. •
Filipe Relvão
Secretário Nacional para os Sistemas de Informação
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Atos Oficiais
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL PLENÁRIO
12 E13 DE MARÇO DE 2022

Nos termos dos Artigos 7.º e 8.º dos Estatutos da Fraternidade de Nuno Álvares, e para os efeitos convenientes se publica o seguinte:
Aos doze e treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas, deu-se início ao Conselho Nacional Plenário,
realizado no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, conforme convocatória de um de novembro de dois mil e vinte e um, cuja Ordem de Trabalhos
que de seguida se transcreve e na qual se obtiveram os seguintes resultados:
1.º Ponto - Período de antes da Ordem de trabalhos.
Das diversas intervenções, não foram tomadas quaisquer deliberações.
2.º Ponto - Apresentação, análise, discussão e votação do Relatório e Contas do exercício do ano de dois mil e vinte e um.
Efetuadas as apresentações deste documento, pelo Presidente e Vice-Presidente da Direção Nacional; apresentado o Parecer do Conselho
Fiscal e Jurisdicional Nacional pelo seu Presidente, que propunha a sua aprovação, bem como o voto de louvor à Direção Nacional pelo
trabalho desenvolvido, foi o documento em apreço, colocado á votação, apuraram-se os seguintes resultados:
Associados votantes cento e noventa e dois; votos contra, zero; abstenções, uma; Aprovado por maioria.
VOTO DE LOUVOR; votos não, zero; abstenções, nove, Aprovado por maioria.
3.º Ponto - Apresentação, análise, discussão e votação do Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e dois.
Efetuada a apresentação pela Direção Nacional, registaram-se diversas intervenções, emitindo as suas opiniões, passando à votação,
obtendo-se os seguintes resultados:
Associados votantes, cento e noventa e dois; votos não, zero; abstenções, zero. Aprovado por unanimidade.
4.º Ponto – Apresentação, análise, discussão e votação do Orçamento para o ano de dois mil e vinte e dois.
Considerando que o Orçamento foi apresentado em simultâneo com o plano de atividade, passou- se á sua votação que obteve os
seguintes resultados:
Associados votantes, cento e noventa e dois; votos não, zero; abstenções, zero. Aprovado por unanimidade.
5.º Ponto – Apresentação, análise, discussão e votação de proposta da Direção Nacional, para alteração do artigo 95.º do Regulamento Geral – Seguro Escutista.
PROPOSTA
Que o Seguro Escutista seja obrigatório para todos os Associados até aos 80 anos, sendo que o último ano de seguro obrigatório será o ano em que o
Associado faz 79 anos, ficando assim coberto até ao dia em que completa os 80 anos.
Os Associados da FNA com 80 anos ou mais terão uma alternativa de seguro, obrigatório para participação em atividades que se considerem de risco.
Apresentação da proposta efetuada pela Direção Nacional, diversas intervenções colocando questões, respondidas pelo Vice-Presidente
Nacional. Passando à votação, apuraram-se os seguintes resultados:
Associados votantes, cento e noventa e cinco; votos não cinquenta e sete; abstenções dezoito; votos sim cento e vinte. Proposta aprovada, pelo que o
artigo 95.º do Regulamento Geral ficará com a seguinte redação:
Alteração aos Regulamentos no Artigo 95.º: - Seguros
1 - A FNA possui para os seus Associados um seguro de Acidentes Pessoais, denominado “Seguro Escutista”, obrigatório para todos os Associados até
à idade dos 80 anos, válido até ao dia anterior em que completem 80 anos.
2 - A sua adesão implica o preenchimento de um formulário/questionário, sempre que esta seja feita fora do processo de Censos, e o pagamento da
respetiva anuidade, com vencimento a 1 de abril de cada ano.
3 – Os Associados da FNA com 80 anos ou mais terão uma alternativa de seguro, obrigatório para participação em atividades que se considerem de
risco. A avaliação do grau de risco será calculada pelos órgãos executivos de cada nível da Associação, podendo ser pedido um parecer ao Departamento
Nacional de Prevenção e Saúde, sendo que a cobertura de risco é diferente e conforme condições da Companhia seguradora.
6.º Ponto - Eleição para a composição da Mesa dos Conselhos Nacionais e do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional
Realizado o ato eleitoral, através de voto secreto, apuraram-se os seguintes resultados;
Associados inscritos nos cadernos eleitorais: mil novecentos e trinta e oito associados; associados votantes cento e oitenta e sete.
Para a Mesa dos Conselhos Nacionais; votos não, um; votos nulos, dois; votos sim, cento e oitenta e quatro. Eleita a Mesa assim constituída.
Presidente Jorge Manuel Caria Lopes Cardoso
Vice-Presidente Francisco Manuel do Couto Pinheiro
Secretária. Sónia Marisa Freitas Martins
Para o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional: votos não, dois; votos nulos, três, votos em branco, um; votos sim cento e oitenta e um. Foi eleita a lista
assim constituída:
Presidente: Artur Matos Xavier Forte
Vice-Presidente Manuel Azevedo Siva
Secretario José Lourenço Silva Lima
7.º Ponto - Tomada de posse dos Associados eleitos
Face aos resultados obtidos e divulgados ao Conselho, os eleitos tomaram posse, sendo que o Presidente do Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional, deu posse à Mesa dos Conselhos Nacionais e o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais, deu posse ao
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional.
8.º Ponto - Apresentação, análise, discussão e votação de proposta da Direção Nacional, para a prorrogação do seu atual mandato.
Apresentada a razão desta proposta e explicado o seu conteúdo pelo Presidente da Direção Nacional, não havendo quaisquer
intervenções, foi a mesma colocada á votação, obtendo-se o seguinte resultado:
Associados votantes: cento e noventa e cinco; votos não, zero; abstenções sete; aprovada por maioria, sendo assim prorrogado o mandato da
atual Direção Nacional até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três.
9.º Ponto - Outros assuntos de interesse para a FNA.
Registadas várias intervenções de índole diversa, sem que tenha sido tomada qualquer deliberação.
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§ º. Especial - Voto de pesar pela guerra na Ucrânia
Na abertura dos trabalhos, o Presidente da Mesa informou o Conselho, da entrada de dois documentos, sobre Voto de pesar pela Guerra da
Ucrânia, subscritos, um pela Direção Nacional outro pela Direção Regional de Lisboa.
Atendendo a que, na sua génese, ambos os documentos eram similares, foi decidido pelo Conselho e com o acordo dos proponentes, que ambos
se reunissem e durante o Conselho efetuassem uma proposta com texto único e conjunto.
Assim, foi apresentado o texto do VOTO de PESAR, que depois de lido aos Conselheiros, foi sujeito a votação, tendo merecido da Assembleia, uma
aprovação do seu conteúdo, por UNANIMIDADE, sendo seguida da observação de um minuto de silêncio.
Eis o texto aprovado:
Como escuteiros adultos, temos consciência que pertencemos a uma Fraternidade Mundial. O escutismo busca a paz e a concórdia entre os
povos, e é indubitavelmente um fracasso de toda a humanidade quando as desavenças desencadeiam a guerra. É particularmente chocante a
agressão de um país a outro, por motivos incompreensíveis, nesta nossa Europa que nos habituamos a ver como espaço de paz, democracia,
liberdade e respeito pelos direitos humanos. As guerras fazem sempre vítimas inocentes, e é para elas que deve ir a nossa principal preocupação
e solidariedade. Nas palavras do Papa Francisco, “na Ucrânia correm rios de sangue e de lágrimas. (…) As vítimas são cada vez mais numerosas,
tal como os desalojados, sobretudo mães e crianças.”
Nesse particular contexto, o Conselho Nacional plenário da Fraternidade de Nuno Álvares (FNA), reunido em Fátima, a 12 e 13 de março de 2022, resolve:
1. Solidarizar-se incondicionalmente com todo o povo ucraniano em sofrimento e, em particular, com os nossos irmãos escuteiros da
National Organization of the Scouts of Ukraine (NOSU), organização escutista da Ucrânia.
2. Associar-se à Resolução da direção da Sub-Região da Europa Central da ISGF, de 2 de março de 2022, e à declaração do Comité Mundial
da ISGF, “Stand up with Ukrainian people”, de 7 de março de 2022.
3. Exortar ao fim imediato de todas as hostilidades e ao lançamento de sementes de paz e de concórdia.
4. Manifestar profundo pesar pela perda de vidas originada pelo conflito e observar um minuto de silêncio em memória e respeito pelas
vítimas.
5. Dar conhecimento da presente resolução à Embaixada da Ucrânia em Portugal e à FEGA - Federação dos EscOUteiros e Guias Adultos
de Portugal com pedido de encaminhamento à ISGF.
Que o Divino Chefe ajude as vítimas e ilumine as partes em conflito, para que uma solução pacífica seja encontrada com urgência.
Lisboa,13 de março de 2022
Jorge Manuel Caria Lopes Cardoso
Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais - (documento original assinado e arquivado)

Ordem de Serviço Nacional N.º 48
30 de março de 2022
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:
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

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

Região de Braga
Núcleo Conde
É criado com efeito a 08/02/2022

Mesa dos conselhos Nacionais
Foram eleitos e tomaram posse em 13/03/2022
para o triénio 2022/2025
Presidentes: Jorge Manuel Caria Lopes Cardoso
Vice-presidente: Francisco Manuel do Couto
Pinheiro
Secretária: Sónia Marisa Freitas Martins

3 – EXTINÇÃO / SUSPENSÃO DE ESTRUTURAS E
ÓRGÃOS NACIONAIS, REGIONAIS E DE NÚCLEO

Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional
Foram eleitos e tomaram posse em 13/03/2022
para o triénio 2022/2025

Região de Aveiro
Núcleo Avelãs de Cima
É criado com efeito a 15/03/2022
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3.1 – A Nível Nacional
-Nada

Presidentes: Artur Matos Xavier Forte
Vice-presidente: Manuel Azevedo Silva
Secretário: José Lourenço Silva Lima
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 Aveiro
Núcleo Avelãs de Cima
Foram eleitos e tomaram posse em 15/03/2022
para o triénio de 2022/2025
Presidente: Pedro Alexandre Martins Pereira
Vice-presidente: Carlos Alberto Oliveira Silva
Secretária: Maria de Lurdes Almeida Cruz
Secretário: Jorge Alexandro Batista Neves
Secretária: Anabela Cristo Trindade Ferreira
Assistente: Pe. Vitor Manuel Nunes Espadilha
Núcleo Anadia
Cessaram funções com efeitos a 19/12/2021
Presidente: Jorge Orlindo Moura Ribeiro
Vice-presidente: Emanuel Neves Ribeiro

Atos Oficiais
Secretário: César Maria Cardoso Leal
Secretária: Sónia Catarina Moura Ribeiro
Secretária: Brígida Inês Cruz João
Foram eleitos e tomaram posse em 19/12/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Jorge Orlindo Moura Ribeiro
Vice-presidente: Emanuel Neves Ribeiro
Secretário: César Maria Cardoso Leal
Secretária: Sónia Catarina Moura Ribeiro
Secretária: Rosa Maria da Silva Pereira
Região do Algarve
Núcleo S. Luís – Faro
Cessaram funções com efeitos a 06/10/2021
Presidente: Nuno Miguel dos Reis Duarte
Vice-presidente: Rui António dos Santos Abreu
Neves
Secretária: Nélia Maria Pereira Gregório
Secretária: Catarina Isabel do Carmo Barroso
Secretário: Joaquim José Barroso
Assistente: Pe. Rui Barros
Foram eleitos e tomaram posse em 06/10/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Catarina Isabel do Carmo Barroso
Vice-presidente: André Filipe Franganito Sardo
Secretária: Maria de Lurdes Tiago do Carmo
Barroso
Secretário: João Simões de Castro
Secretário: Nuno Miguel dos Reis Duarte
Assistente: Pe. Rui Barros
Região de Braga
Núcleo Padre Rosas - Infias
Cessaram funções com efeito a 01/12/2021
Presidente: Hélder José Sousa Magalhães
Vice-presidente: José Carlos Gomes Amaral Silva
Secretário: António José Vieira Peixoto
Secretário: Ricardo Filipe Vieira Peixoto
Secretária: Adelaide Filipa Pinto Silva
Assistente: Pe. Adelino de Sousa Rosas
Foram eleitos e tomaram posse em 01/12/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: António José Vieira Peixoto
Vice-presidente: José Carlos Gomes Amaral Silva
Secretária: Adelaide Filipa Pinto Silva
Secretária Maria Goreti Sousa Oliveira
Secretário: Ricardo Filipe Vieira Peixoto
Assistente: Pe. Adelino de Sousa Rosas
Núcleo Vila do Conde
Cessaram funções com efeitos a 11/03/2020
Presidente: Paulino Manuel Machado Costa
Vice-Presidente: João José Flores Ferreira
Secretária: Ana Maria Lacá Martins Costa
Secretário: Sérgio Luís Rodrigues Gavina
Secretário: Rui Luís Neves Teixeira Gomes
Assistente: Pe. Paulo César Pereira Dias
Foram eleitos e tomaram posse em 11/03/2020
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Paulino Manuel Machado Costa
Vice-Presidente: João José Flores Ferreira
Secretária: Ana Maria Lacá Martins Costa
Secretário: Sérgio Luís Rodrigues Gavina
Secretário: Rui Luís das Neves Teixeira Gomes
Assistente: Pe. Paulo César Pereira Dias
Núcleo Joane
Cessaram funções com efeitos a 07/11/2021
Presidente: Joaquim Mendes Silva

Vice-presidente: Manuel Lima Costa e Silva
Secretário: Joaquim Marques Baptista
Secretária: Rosa Natália Ferreira Martins
Secretário: Hélder Ricardo Sá Machado
Assistente: Pe. Manuel Sousa Silva
Foram eleitos e tomaram posse em 07/11/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Joaquim Mendes Silva
Vice-presidente: Hélder Ricardo Sá Machado
Secretário: José Carlos marques Rafael
Secretário: Manuel Costa Lopes
Secretária: Rosa Natália Machado Ferreira Martins
Assistente: Pe. Avelino Santos Mendes
Núcleo Padre Fonte-Matriz-Póvoa de Varzim
Cessaram funções com efeitos a 06/10/2021
Presidente: Joaquim Nunes Viana
Vice-presidente: Maria Bértila Silva Fonte Casanova
Secretário: António Viriato Barbosa Silva Pereira
Secretário: Jorge Alberto Sousa Fernandes
Secretário: Domingos Marques Couto
Assistente: Pe. António Brandão Martins Torres
Foram eleitos e tomaram posse em 06/10/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Joaquim Nunes Viana
Vice-presidente: Maria Bértila Silva da Fonte
Casanova
Secretário: António Viriato Barbosa Silva Pereira
Secretário: Jorge Alberto de Sousa Fernandes
Secretário: Domingos Marques do Couto
Assistente: Pe. Avelino Manuel Lima Castro

Foram eleitos e tomaram posse em 22/01/2022
para o triénio de 2022/2025
Presidente: Carlos Manuel Silva Correia
Vice-Presidente: Henrique Paiva Carneiro
Secretário: José Adriano Freitas Pereira Mota
Assistente: Pe. João da Silva Peixoto
Núcleo Santo Isidoro de Romariz
Cessaram funções com efeitos a 04/12/2021
Presidente: Licínio Gonçalves Castro
Vice-presidente: Augusto Vieira Silva
Secretária: Maria Manuela Pereira
Secretário: José Pinho Santos
Secretária: Ana Paula dos Santos Oliveira
Assistente: Pe. José Manuel Pereira Andrade
Foram eleitos e tomaram posse em 04/12/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Henrique Jorge Ferreira da Costa
Vice-presidente: José Pinho Santos
Secretária: Ana Paula dos Santos Oliveira
Assistente: Pe. José Manuel Pereira Andrade
Núcleo de Grijó
Cessaram funções com efeitos a 04/05/2021
Presidente: Álvaro Oliveira Sá
Vice-presidente: Vítor Manuel Pinto Gomes
Secretária: Maria Madalena Alves Santos
Secretária: Rosa Ribeiro Sousa Silva
Secretária: Maria Lurdes Neves Rocha Carneiro
Assistente: Pe. António Coelho

Núcleo de Palmeira – Santo Tirso
Cessaram funções com efeitos a 05/02/2022
Presidente: José Carlos Machado de Sá
Vice-presidente: José Ferreira Machado
Secretário: António Manuel Marques Paiva
Assistente: Pe. Nuno Vilas Boas

Foram eleitos e tomaram posse em 04/05/2021
para o triénio de 2021/224
Presidente: Álvaro Oliveira Sá
Vice-presidente: Vítor Manuel Pinto Gomes
Secretária: Maria Madalena Alves Santos
Secretária: Rosa Ribeiro de Sousa e Silva
Secretária: Maria Lurdes Neves Rocha Carneiro
Assistente: Pe. António de Oliveira Coelho

Foram eleitos e tomaram posse em 05/02/2022
para o triénio de 2022/2025
Presidente: José Carlos Machado de Sá
Vice-presidente: José Ferreira Machado
Secretário: António Manuel Marques Paiva
Secretário: José Marques Ferreira
Secretário: Joaquim Neto Silva
Assistente: Pe. Nuno Vilas Boas

Região de Setúbal
Núcleo São José – Moita
Cessaram funções em 20/08/2021
Presidente: José João Dourado Santos
Vice-presidente: Francisco Dias Carreira
Secretária: Maria Dulce Gonçalves Guerreiro
Coelho Muxagata
Assistente: Pe. António Sílvio Couto da Silva

Região de Coimbra
Núcleo de S. Paulo Frades
Cessaram funções com efeitos a 15/01/2021
Presidente: António Fernando de Abreu Amaro
Vice-presidente: Jorge Manuel Bento Carvalho
Secretário: Assis Ribeiro Cardoso
Assistente: Pe. Luís Ribeiro de Oliveira

Foram eleitos e tomaram posse em 20/08/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: José Esteves da Costa
Vice-presidente: José João Dourado dos Santos
Secretária: Maria Dulce Gonçalves Guerreiro
Coelho Muxagata
Assistente: Pe. António Sílvio Couto da Silva

Foram eleitos e tomaram posse em 15/01/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: António Fernando de Abreu Amaro
Vice-presidente: Bártolo André Antunes Pereira
Secretário: Manuel Ferreira Gonçalves
Assistente: Pe. Luís Ribeiro de Oliveira

Núcleo Santiago - Sesimbra
Cessaram funções com efeitos a 15/01/2022
Presidente: Ana Manuel Marcelo Sousa Dias
Ponciano Silva
Vice-presidente: Manuel Tomás Teixeira da Silva
Secretária: Fernanda Maria Panão Soromenho
Santos
Assistente: Pe. Manuel José Martins Silva

Região do Porto
Núcleo de Ermesinde
Cessaram funções com efeitos a 22/01/2022
Presidente: João Lino Santos Ribeiro
Vice-Presidente: Maria Dulce Rocha Monteiro Silva
Secretário: Carlos Manuel Silva Correia
Secretário: Henrique Paiva Carneiro
Secretário: José Carlos Veríssimo Santana

Foram eleitos e tomaram posse em 15/01/2022
para o triénio de 2022/2025
Presidente: Ana Manuel Marcelo de Sousa Dias
Vice-presidente: Manuel José de Sousa Dias
Secretário: António Fernando Rodrigues Sanches
Assistente: Pe. Manuel José Martins Silva
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Núcleo Papa Francisco – Montijo
Cessaram funções com efeito a 15/01/2022
Presidente: Isabel Maria Silva Gameiro Ribeiro
Vice-presidente: Jacinto Manuel Marques Racha
Secretária: Luísa Helena Oleiro Lucas
Secretária: Maria Clara Carmo Pinho
Secretária: Primavera Maria Espada Anastácio
Assistente: Pe. João Rosa José
Foram eleitos e tomaram posse em 15/01/2022
para o triénio de 2022/2025
Presidente: Isabel Maria Silva Gameiro Ribeiro
Vice-presidente: Jacinto Manuel Marques Racha
Secretária: Luísa Helena Oleiro Lucas
Secretária: Primavera Maria Espada Anastácio
Folco
Secretária: Maria Clara do Carmo Pinto
Assistente: Pe. José Maria Furtado
Região de Viseu
Núcleo S. José - Viseu
Cessaram funções com efeitos a 23/12/2021
Presidente: Alberto Manuel Loureiro Rodrigues
Vice-presidente: Carlos António Pina Sarmento
Secretário: Fernando António Sá Correia
Secretário: Luís Manuel Rosário Almeida
Secretário: José Fernando Almeida Sousa
Assistente: Pe. José Fátima Oliveira Morujão
Foram eleitos e tomaram posse em 23/12/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Carlos António de Pina Sarmento
Vice-presidente: Luís Manuel Rosário Almeida
Secretário: Alberto Manuel Loureiro Rodrigues
Assistente: Pe. José Fátima Oliveira Morujão

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
5.1 - A nível Nacional
A seu pedido foi exonerado em 04/02/2022
da função de Formador, deixando assim de
pertencer ao Quadro Nacional de Formadores
o associado:
2001122, Francisco Manuel Couto Pinheiro
Núcleo Rebordões Região do Porto

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E
CONDECORAÇÕES
Região de Braga
MEDALHA DE SOLIDARIEDADE
Por proposta da Direção de Núcleo é atribuída
ao Associado:
Alcino Carvalho Araújo
Núcleo de Carreira
7 – HOMOLOGAÇÕES
-Nada
8 – QUALIFICAÇÕES

A seu pedido foi exonerado em 04/02/2022
da função de Formador, deixando assim de
pertencer ao Quadro Nacional de Formadores
o associado:
2011102, José Fernando Ribeiro Alves.
Núcleo Valbom Região do Porto.
Conforme deliberação em Reunião da DN
em 05/03/2022
A seu pedido foi exonerado em 10/03/2022
da função de Chefe do Departamento Nacional
de Radioescutismo o associado:
2008073, Jorge Manuel Alexandre Marques
Núcleo São João Batista - Vale de Milhaços
Região de Setúbal

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 30 de março de
2022

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

José Luís Silva
Secretário Internacional e para a Expansão

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional

Expansão

Dois Núcleos novos no primeiro trimestre de 2022
Se em 2021 só no final do ano se cumpriu o desígnio de se fundar um novo Núcleo, 2022 começou da melhor maneira para
a Expansão, com a fundação de 2 Núcleos, em duas Regiões diferentes: o de Conde, no concelho de Guimarães, Região de
Braga, e o de Avelãs de Cima, concelho da Anadia, Região de Aveiro.
O Núcleo de Conde resultou de um processo rápido e eficaz, pois em
menos de um mês tudo estava decidido e concretizado. Os novos
associados participaram já no Curso Base, realizado no sábado 26 de
março, e vão decidir agora a melhor data para a cerimónia de fundação e
Compromisso dos novos associados.
Mas se na Região de Braga a fundação de novos Núcleos é já quase
rotina, o de Avelãs de Cima é digno de destaque, pois é o primeiro a ser
fundado há bastante tempo fora de Braga, ajudando a crescer a Região
de Aveiro, que prova assim ter já ultrapassado de vez os tempos difíceis
e está viva, ativa e a crescer. Boas notícias para todos nós.
Aos dois novos Núcleos e aos novos escuteiros adultos, expressamos os
desejos de Boa Caça. Sejam muito bem-vindos. Contamos convosco. •
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