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Caros Escuteiros e Amigos, 

Nesta altura de princípio de férias de verão deste ano 2022 e depois de uns tempos em que todos fomos obrigados a fazer 
algumas paragens nas nossas atividades em presença, pela razão da pandemia Covid19, certamente todos estamos ainda 
com mais força de viver ativamente a participação nas nossas atividades, pelas saudades de estarmos juntos e voltarmos ao 
normal dentro do possível, podendo fazer os nossos acampamentos de Núcleo e Regionais planeados nos nossos programas.

No geral e numa análise rápida costumo dizer, que um bom acampamento tem sempre como principal intenção a partilha 
entre todos os participantes, tendo sempre uma componente de conhecimento das realidades locais, vivências e práticas 
no capítulo Ambiental. Julgo que além da vivência de campo que existe para nós Escuteiros Adultos por excelência, está 
sempre a vivência de um bom leque de atividades que de certo todos gostem, num sítio bom e dentro do ambiente Escutista 
ao ar livre, penso que a intensão é largamente bem conseguida, com uma vivência em Família no espaço “ACAMPAMENTO” 
é sempre lugar especial para os Escuteiros.

“Ser Escuteiro não é apenas dar uma mão para a construção da cidade, mas dar tudo, tudo, para que a cidade se transforme e 
seja habitável, haja espaço para todos; seja um lugar para todos poderem ser felizes e realizar o sonho de Deus, que é o de uma 
cidade onde todos possam crescer e viver numa ecologia integral”.

Quero fazer referência aos acampamentos Regionais que neste trimestre tiveram lugar nas Regiões de Braga, Lisboa e Guarda, 
que nos deixaram muito contentes pelo nível de atividades que nos foi explicado e que viveram, pela alegria e felicidade de 
todos os participantes e pela organização, estas Regiões estão de parabéns, agradeço muito em nome da Direção Nacional. 

Estivemos presentes:
• No VII Acampamento Regional de Lisboa, a Direção Nacional esteve representada no encerramento oficial pelo 

Vice-presidente da Direção Nacional. 
• No II Acampamento Regional da Guarda, a Direção Nacional esteve representada na abertura oficial pelo Presidente 

e Vice-presidente da Direção Nacional.
• No V Acampamento Regional de Braga, a Direção Nacional esteve representada em todo o acampamento por dois 

Secretários Nacionais residentes na Região e no encerramento oficial pelo Presidente e Vice-presidente da Direção 
Nacional. 

• Na Região do Porto, a Direção Nacional esteve presente no seu acampamento anual da 25ª Taça Itinerante, que 
também com alegria se voltou a realizar, representada na abertura oficial pelo seu Presidente e pelo Secretario dos 
Serviços de Informação.

A Região de Braga levou a efeito no dia 28 de maio a 5.ª edição do R’Graba, onde a Direção Nacional esteve presente 
representada pelo seu Vice-presidente. Continuamos a estar em todas as áreas. 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 de descanso, quero desejar a todos os Associados e vossas 
famílias, boas férias. •

Domingos Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional

Órgão Oficial da
Fraternidade de Nuno Álvares

Ano XVII - N.º 56
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Uma pausa ativa...

Aproximando-se tempos de pausa nas actividades e ocasião de merecidas férias, estando também em tempo de 
actividades de referência nas associações escutistas, somos desafiados a discernir e distinguir entre o que é de 
parar e fazer pausa, e aquilo que não deve ser interrompido nem suspenso. Tal como não param as nossas funções 
vitais, também o essencial da nossa fé precisa ser mantido. Também em contexto de actividades de final de ano 
escutista, devemos olhar para trás e avaliar sem esquecer a dimensão transcendente da nossa vida. Junto um texto 
muito rico e belo, e já conhecido, para ajudar a motivar as nossas reflexões por estes tempos.

Pegadas na areia

Uma noite tive um sonho…

Sonhei que andava na praia com o Senhor, 
e através do Céu passavam cenas da 
minha vida.
Para cada cena que se passava, percebi 
que eram deixados dois pares de pegadas 
na areia; um era meu e o outro era do 
Senhor.

Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás e notei que 
muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia.
Notei, também, que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do 
meu viver. Isso aborreceu-me deveras e perguntei ao Senhor:
“Senhor, tu disseste-me que, uma vez que eu resolvi seguir-te, Tu andarias sempre 
comigo, todo o caminho, mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver 
havia na areia dos caminhos da vida, apenas, um par de pegadas. Não compreendo 
por que nas horas que eu mais necessitava de Ti, tu me deixaste”.

Então o Senhor respondeu-me:

“Meu precioso filho, eu amo-te e jamais te deixaria nas más horas da tua prova e do 
teu sofrimento. Quando viste na areia, apenas, um par de pegadas, foi exactamente 
aí que Eu te carreguei nos braços”.

Para todos, bons tempos de recuperação de energias e também de preparação para novos recomeços.  •

Caminho da Fé

Pe. Joaquim da Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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Embora a Direção Nacional tenha apresentado ao Conselho Nacional realizado 
em março 2022, uma proposta de seguro obrigatório para todos os Associados 
até aos 80 anos, ou seja, terminando no dia anterior a completar esta idade, a 
qual foi aprovada, não demos o assunto por encerrado, pois ficariam de fora à 
época cerca de 150 Associados sem a obrigatoriedade de seguro. Isto porque a 
seguradora não aceitava fazer seguros a maiores desta idade.

Pensando na segurança e bem-estar de todos, e principalmente na tranquilidade 
de quem organiza as atividades, voltámos à discussão do assunto com quem de 
direito e que nos poderia ajudar.

Depois de muitos contactos com muita insistência, eis que no nosso entender 
chegamos a um bom acordo com a seguradora detentora da nossa apólice de seguro Escutista, que aceitou que 
o limite de idade passe para os 85 anos em vez dos anteriores 80, mantendo todas as coberturas e regalias já 
existentes. Desta forma ficam apenas 50 Associados, sem poder obter este seguro anual.

Dado que a nossa maior preocupação está nos participantes mais assíduos às atividades, e nas que têm maior risco 
de acidente, acreditamos que foi uma conquista que satisfaz a necessidade da cobertura de risco da maioria dos 
Associados.

Desta forma, porque o que foi aprovado em CN foi “Seguro obrigatório até aos 80 anos”, deveremos propor no 
próximo CN alterar esta idade para os 85 anos conforme acordo com a seguradora.
Porém, devemos empenhar-nos para que no próximo ano todos os menores de 85 anos sejam aderentes ao seguro 
Escutista, por forma a garantirmos a cobertura monetários de custos resultantes de eventuais acidentes, que claro, 
esperamos que não aconteçam.

É dever de todos prevenir o risco de acidentes, mas em caso de haver alguma ocorrência, é muito importante que a 
mesma esteja suportada por um seguro que pelo menos nos dê segurança financeira.

Aproveitamos para relembrar as coberturas sem qualquer franquia:
Deslocações para as atividades e regresso ao domicílio
Morte ou invalidez permanente ................................................................. 250.000 €
Despesas de tratamento e repatriamento .................................................  25.000 €
Incapacidade temporária absoluta em caso de internamento ..................    50.00 €  (Valor diário)

Não esqueçam o velho ditado” Um homem prevenido, vale por Dois”.

Já se iniciou o período de maior participação em atividades, não corra riscos desnecessários!
O valor do seguro anual é de 15.00 €, não ponha em risco o seu orçamento familiar em caso de acidente, com despesas 
adicionais, e não coloque nos outros a responsabilidade que é sua, de promover a segurança e tranquilidade de 
todos!  Todos juntos faremos uma FNA mais segura!

E porque “SERVIÇO É A NOSSA RAZÃO DE EXISTIR”
Desejo a todos um excelente verão, com muitas e boas atividades em segurança. •

Administrativa

Seguro Escutista, uma responsabilidade de todos...

António Cardoso
Vice-Presidente da Direção Nacional
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A Região de Lisboa abriu o ano dos Acampamentos Regionais
A Região de Lisboa realizou nos dias 28 e 29 de maio o 
seu VII Acampamento Regional, celebrando em ambiente 
fraterno o muito desejado regresso colectivo à vida em 
campo e ao convívio entre escuteiros adultos no seu 
ambiente natural.
Procurando manter a periodicidade de 3 anos definida 
pelos “usos e costumes” regionais e seguindo o propósito 
assumido pela Direcção Regional de Lisboa para a sua 
realização, este acampamento deveria ter-se concretizado 
em maio de 2020, após um necessariamente curto tempo 
de preparação. 
No entanto, como tantas outras actividades escutistas, 
dentro e fora da FNA, também o acampamento regional 
de Lisboa conheceu os efeitos das medidas restritivas e 
de protecção decorrentes da pandemia, ficando assim 
adiado sine die.
Com uma dose reforçada de esperança e muita fé em 
melhores tempos, a equipa regional considerou no seu 
plano de acção para 2022 um firme compromisso em 
realizar o acampamento. A proposta foi oportunamente 

apresentada e discutida em reunião com as Direcções dos 
Núcleos e em Conselho Regional, tendo merecido ampla 
aprovação pelos associados. Garantida a necessária 
articulação com os Núcleos, partiu-se para a organização 
e concretização efectivas do acampamento regional.
O local escolhido para o acampamento foi o Santuário de 
Nossa Senhora da Misericórdia, localizado na freguesia de 
Moita dos Ferreiros, concelho da Lourinhã. Procurou-
se dessa forma uma alternativa à lógica dos centros 
escutistas, pelo desejado regresso a um estado de 
maior autenticidade e de autonomia na vivência em 
campo, mesmo com as limitações logísticas que isso 
tradicionalmente implica.
Sob o tema “Que pegada queres deixar?”, escolhido para 
mote da actividade, os participantes foram desafiados a 
reflectir interiormente em torno de diferentes dimensões 

nais

“Ninguém passa pela vida, tal como não

percorre um campo, sem deixar vestígios atrás de si, e esses vestígios podem muitas vezes ser

úteis àqueles que virão depois, ajudando-os a encontrar o caminho.”

“A Escola da Vida” – autobiografia de Baden-Powell

(Lessons from the varsity of life, no original de 1933)

da sua vida, à luz daquela pergunta, procurando 
abarcar o plano pessoal, o plano da vida associativa e a 
responsabilidade social que lhes está associada. Para 
apoiar este exercício de reflexão pessoal foram sugeridas 
algumas questões concretas: 
- De que forma vemos o nosso testemunho de vida e de 
serviço na FNA?
- Como nos relacionamos, por exemplo, com o meio-
ambiente?
- Como desejamos ser recordados?
As tarefas de preparação do campo decorreram com 
eficácia e a bom ritmo, sempre com o inestimável apoio 
do Núcleo da Lourinhã, merecendo destaque o pórtico 

(temporário) montado de raiz à moda escutista e as 
tarjas alusivas à actividade que o encimaram.
Mas a ansiedade pelo regresso a um acampamento 
ia crescendo, entretanto, por Lisboa e arrabaldes. De 
tal forma que, ainda na véspera da abertura oficial da 
actividade, vários associados tomaram a iniciativa de 
“arrumar a trouxa” e rumar para o local, procurando 
antecipar a experiência e prolongar a sua estadia em 
campo. 
Celebrava-se nessa sexta-feira o 67.º aniversário da FNA 
e foi uma excelente surpresa para a organização. 
Mas como qualquer 
boa surpresa deve ser 
c o n v e n i e n t e m e n t e 
acolhida e correspondida, 
a noite trouxe aos 
convivas um bolo ofertado 
pela Direcção Regional 
alusivo à comemoração 
e o animado cântico dos 
tradicionais “parabéns” 
à FNA e a um associado 
presente, num momento 
partilhado que se revelou 
de grande simbologia e 
significado. 
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“Que pegada queres deixar?”

Nuno Pais Costa
Presidente da Direção Regional de Lisboa

Não poderia ter havido melhor maneira de começar uma 
actividade regional em ambiente de grande fraternidade.
Durante a manhã de Sábado procedeu-se à recepção dos 
(demais) participantes, registo, entrega do kit de campo 
e encaminhamento para as zonas de acampamento ou 
acantonamento. 
Seguiu-se a abertura oficial da actividade, com desfile no 
espaço do Santuário e alocuções ao contingente pelo 
Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais e associado 
do Núcleo da Lourinhã, Jorge Caria, pelo Presidente da 
Direcção Regional de Lisboa, Nuno Costa, e pelo associado 
José Maria Vieira, também do Núcleo anfitrião.
Cumpridas as devidas formalidades, realizou-se uma 
visita acompanhada ao espaço do Santuário, oportunidade 
para conhecer a sua história e a origem do culto ali 
prestado a Nossa Senhora da Misericórdia.
Após almoço, os nossos escuteiros partiram em autocarro 
para o Dino Parque da Lourinhã, o maior museu ao ar livre 
em Portugal, onde durante toda a tarde tomaram contacto 
com diversas amostras e representações da presença de 
dinossauros na região.
O final do dia trouxe a campo uns seres estranhamente 
animados e semelhantes às personagens da animação 
“Flintstones”, que aproveitaram a circunstância para se 
divertir por ali e devorar ao ar livre um excelente Sus 
scrofa domesticus, mais conhecido simplesmente como 
“porco”, devidamente assado a preceito após difícil e 
heróica captura. Bem perto, e com outra animação de 
fundo, iniciava-se uma animada festividade local…
Devidamente saciados, os “Flintstones” partiram depois 
para um espaço afastado e reservado ao fogo de conselho, 
com direito efectivo a fogueira real e bem alimentada, sob 
o ânimo e a dinâmica contagiantes do José Maria Vieira. 
Ao redor das chamas reviveram-se, à nossa maneira, 
muitas peripécias do dia e dos que antecederam, assim 
como outras representações que os nossos escuteiros 
quiseram partilhar na simbologia própria do momento 
que selou o final do dia.
A manhã de Domingo foi dedicada primeiramente ao 
serviço em campo, com acções de limpeza de canteiros e 
manutenção de espécies plantadas na área do Santuário 
de Nossa Senhora da Misericórdia. Tempo depois para 
um atelier sobre falcoaria e aves de rapina com o criador 
Nuno Garcia que proporcionou aos presentes um melhor 

conhecimento sobre os esforços de protecção desses 
animais e, particularmente, uma rara oportunidade 
de interacção com um falcão de Laggar (Falco jugger) 
integrado no âmbito da iniciativa internacional “Project 
Lugger – Action in Conservation”.
Da parte da tarde, a Direcção Regional surpreendeu os 
participantes com uma apresentação ao vivo da famosa, 
talentosa e multifacetada “Alzira”, num espectáculo de 
humor levado à cena pelo escuteiro e actor José Carlos 
Completo.
Após o espectáculo foram atribuídos louvores regionais ao 
Núcleo da Lourinhã e a entidades locais que, com a sua 
colaboração activa, tornaram possível a realização do VII 
Acampamento Regional de Lisboa. Os Núcleos participantes 
receberam ainda o respectivo certificado de participação e 
uma decoração em madeira alusiva à actividade.

Honrou-nos com a sua presença neste dia e pelas palavras 
então proferidas o Vice-Presidente da Direcção Nacional, 
António Cardoso.
Contaminados positivamente pelo tema do acampamento 
e imbuídos de um espírito genuíno de fraternidade, os 
escuteiros adultos de Lisboa concluíram a sua participação 
no acampamento regional com a Eucaristia celebrada no 
Santuário pelo Rev.º Padre Carlos Branco, Pároco de Moita 
dos Ferreiros.
Terminada a Eucarística foi altura de regressar ao 
pórtico de campo para ali proceder ao encerramento 
oficial do acampamento.
O VII Acampamento Regional marcou o regresso da FNA 
Lisboa à maior celebração escutista da Região e proporcionou 
aos participantes o reencontro adiado com a vida em 
campo e a expressão colectiva do ideal que nos une. 
Na esteira dos ensinamentos de B.P., resta a esperança 
que também esta actividade tenha deixado pegadas atrás 
de si, que perdurem e ajudem quem quiser, agora e depois, 
a fazer caminho de autêntica Fraternidade. Até 2025!  •

Região de Lisboa
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Região de Braga da FNA levou a efeito no dia 28 de maio a 5.ª edição do R’Graba, que desde 
o primeiro mandato da atual Direção Regional apenas não se realizou uma vez, em 2020, por 
razões óbvias. Esta é uma atividade que pretende ser um pouco diferente do habitual, pois, 
além de juntar em convívio a Região, tem 3 momentos fundamentais: A Eucaristia, a Boa Ação 
coletiva que este ano reverteu a favor do “Fundo de B.A. Regional D. Conceição”, e a Jornada 
de Valorização, que vai de encontro a uma das finalidades da Associação, o aperfeiçoamento 
pessoal contínuo. Esta consta de uma conferência em que, além do Assistente Regional, 
Cónego Eduardo Duque, que tem tido lugar cativo, várias personalidades externas à FNA 

têm dado o seu contributo na discussão de assuntos de grande interesse para todos nós, como associação de escuteiros 
adultos católicos, atentos ao nosso lugar na sociedade. Eu tenho tido o papel de moderador, que assumo com espírito de 
serviço, mas com todo o gosto, por ajudar a minha Região numa atividade de grande qualidade.
A edição deste ano da Jornada de Valorização versou um tema de grande atualidade, não só para nós, escuteiros adultos 
católicos, mas para toda a Igreja, “Ser Igreja Sinodal”. Como convidado externo à Associação, tivemos connosco o Dr. 
Pompeu Miguel Martins, Deputado à Assembleia da República, eleito pelo círculo de Braga, natural de Fafe, licenciado 
em Sociologia, com uma pós-graduação em História da Populações, e outra em Património Cultural Imaterial. Foi 
professor, jornalista e autarca. É ainda autor de várias obras publicadas. A sua apresentação, interessantíssima e de 
enorme qualidade, procurou dar uma visão, na perfectiva de um leigo, deste “caminhar juntos”, que é o que quer dizer 
“ser igreja sinodal”. O Cónego Eduardo enquadrou o tema, procurando explicar o seu conceito e o seu objetivo, dando 
ainda uma visão do que a Igreja pretende da participação dos leigos 
em todos os domínios da vida da Igreja, que afinal somos todos nós. 
A assistência teve também a oportunidade de participar ativamente, 
através de perguntas, que foram respondidas pelos conferencistas.
A edição de 2022 do R’graba realizou-se em Revelhe, Fafe, nas 
instalações do Centro de Convívio, uma antiga escola primária 
recuperada e com excelentes condições, com a logística a cargo 
do Núcleo local, que respondeu com grande eficácia e dinamismo à 
responsabilidade assumida. De assinalar que estiveram também 
presentes o Pároco e Assistente do escutismo em Revelhe, Rev. Padre 
José Carlos, o Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Matos, 
que é associado da FNA, e a Dra. Palmira Dias, vereadora da Câmara 
Municipal de Fafe.
A edição do próximo ano, se Deus quiser, irá para Famalicão, e será 
recebida pelo Núcleo de Joane. •

José Luís Silva - Secretário Nacional para a Expansão e Formação

R’GRABA 2022 - Ser Igreja Sinodal

Destaque
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Taça Itinerante disputada na Região do Porto

Destaque

No fim-de-semana de 14 e 15 de maio a Região do Porto da Fraternidade Nuno Álvares realizou o seu acampamento 
Regional anual, em Romariz, Concelho de Santa Maria da Feira, onde simultaneamente foi disputada a Taça Itinerante. 
No acampamento, para além do Agrupamento 1048 de Romariz, estiveram presentes os Núcleos de Alfena, S. Martinho 
de Bougado, Burgães, Cidade do Porto, Ermesinde, Fânzeres, Nogueira do Cravo, Oliveira Douro, Rebordões, Romariz e 
Vizela (St.º Adrião).  A Direção Regional de Braga, o Presidente Nacional, muitos outros escuteiros e familiares também 
marcaram presença em Romariz. 
Como habitualmente a manhã foi preenchida com as montagens de campo, tendo após o almoço ocorrido a cerimónia 
oficial de abertura, onde marcaram presença e deixaram a sua mensagem, o presidente da Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira, Emídio Sousa, o presidente da Junta de Freguesia de Romariz, Nuno Rocha, o Vice-Presidente da Direção 
Regional de Braga, António Lima e o Presidente da Direção Nacional, Domingos Leal do Paço.
Ainda durante a tarde foram realizados os tradicionais jogos para 
a competição oficial, durante uma caminhada pela freguesia, 
onde os participantes puderam conhecer um pouco mais da 
beleza natural da freguesia feirense. 
Outro dos momentos altos do primeiro dia foi o Fogo de Conselho, 
que além da partilha das emoções escutistas e pessoais vividas 
ao longo do dia, ficou marcado por uma magia difícil de exprimir 
em palavras. 
No domingo, durante a Eucaristia os novos associados do 
Núcleo Cidade do Porto, realizaram o seu compromisso. 
Durante a cerimónia de encerramento, foi entregue a Taça 
Itinerante 2022 ao núcleo de Rebordões, o vencedor desta 
edição. Em 2023 cabe ao núcleo do concelho de Santo Tirso 
organizar a 25.ª Edição do evento.
“É com enorme alegria que a Direção Regional vê a retoma das 
atividades da FNA em especial esta atividade da Taça Itinerante, 
que reúne habitualmente elevado número de participantes, que 
motivados pelo convívio, enriquecimento pessoal na descoberta de novos locais e suas gentes, de encontro com a fé e 
com o próximo, também pelo salutar desportivismo característico nesta atividade”, disse António Branco, Presidente da 
Direção Regional do Porto, acrescentando que “este foi um momento de viragem, ultrapassadas as limitações impostas 
pela pandemia, que desejamos seja de continuidade, um agradecimento a todos os que participaram e os parabéns aos 
vencedores, que terão a missão de organizar a 25.ª Edição da Taça Itinerante”. 
“Ser recebido em sua casa, de coração aberto e humilde na sua intimidade, com disponibilidade para dar atenção, dar 
carinho e contar ainda com a simpatia e disponibilidade das suas gentes, da autarquia, do CNE, em que envolveram todas 
as suas secções para preparar e servir um almoço convívio que faz repensar o termo banquete, é o maior privilégio de 
ser associado da FNA”, referiu Francisco Pinheiro, do Núcleo de Rebordões. “Jogar a Taça é brindar à amizade em tons 
de adulto com fins de partilha socioeconómico, cultural e religioso. Estará Rebordões a este nível? Lá, encontrar-se-á a 
resposta”, acrescentou Francisco Pinheiro. 

A Direção Regional deixa um 
agradecimento especial ao Município 
de Santa Maria da Feira, à Junta de 
Freguesia de Romariz e ao Agrupamento 
de Romariz pelo apoio prestado na 
realização desta atividade, assim como 
ao Presidente Nacional que se deslocou 
de Lisboa para estar com a Região do 
porto, num dos seus mais importantes 
momentos do ano. •

António Branco
Presidente da Direção Regional do Porto
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Decorreu em Braga, no CEF – Campo Escola de Fraião, 
de 10 a 12 de junho, o 5.º Acareg FNA Região de Braga e 
foi um enorme sucesso em todos os sentidos.
“Raízes de afeto e esperança”, foi o tema do acampamento 
e foi escolhido por vários motivos: desde logo pelo 
Concelho e pelo local onde se realizou o acampamento. 
Foi no Concelho de Braga que em 1923 se fundou o 
Escutismo Católico Português e foi igualmente em 
Braga que em 1939 se realizou o 1.º encontro de antigos 
escuteiros, do qual resultou uma Associação que viria a 
dar origem à FNA. Por outro lado, o local onde vamos 
realizar o acampamento, o CEF – Campo Escola de 
Fraião, foi o primeiro campo de formação escutista do 
País, local onde se formaram milhares de dirigentes, 
dos quais muitos estão alistados na FNA. Por tudo isto 
achamos que a palavra “Raízes” tem um forte significado, 
ou seja, este acampamento irá, entre outras coisas, fazer-
nos regressar às nossas origens, às nossas “Raízes”. Em 
simultâneo pretendemos aprofundar e refletir sobre a 
problemática do abandono e da solidão nos idosos. Estes 
representam sem sombra de dúvida as nossas “Raízes”,

Carlos Alberto Santos - Presidente da Direção Regional de BragaCa

Região de Braga
5.º ACAREG FNA Braga 2022

e depois do flagelo causado pela Pandemia, em que os 
idosos foram os mais afetados, devemos-lhes “afeto” e 
temos obrigação de lhes dar sinais de “esperança”.
Com base neste tema desenhamos um acampamento 
que envolvesse os participantes, as comunidades e 
ultrapassasse as fronteiras do próprio acampamento, 
antes, durante e depois da sua realização. Tivemos uma 
participação record, quer em número de participantes 
quer em número de Núcleos, fazendo deste Acareg 
o mais participado de sempre. Contamos com 330 
inscritos oriundos de 49 Núcleos. Para dar corpo a um 
maior envolvimento de todos, criamos vários desafios 
aos Núcleos, para que se sentissem parte integrante 
do acampamento e não apenas meros participantes 
ou “consumidores” de uma atividade. Dos vários 
desafios salientamos a participação no “Dia do Acareg 
na comunidade”, ou seja, cada subcampo teve a 
oportunidade de se conhecer algumas semanas antes de 
entrar em campo e em simultâneo conhecer a Paróquia, 
Freguesia e Instituição agregada ao seu subcampo. Este 
desafio construiu uma forte ligação de amizade entre 
Núcleos e entre participantes, que se traduziu numa 
dinâmica durante o ACAREG, que noutros moldes, seria 
muito difícil de implementar.
Não poderemos esquecer o desafio lançado para a noite 
temática, em que todos foram convidados a “encarnar” 
o estilo Barroco. Um estilo do século XVIII que marcou a 
cidade de Braga e que a intitula como capital do Barroco. 
O Barroco é um estilo artístico que se caracteriza pelo seu 
esplendor exuberante e no caso dos trajes dos nobres são 
dominados pela teatralidade das vestes. Os participantes 
foram de um envolvimento e de uma originalidade fora de 
série e transformaram a arena do campo num verdadeiro 
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arraial ao estilo Barroco, tornando 
esta noite num dos pontos altos 
do acampamento. O momento dos 
momentos estaria guardado para 

o último dia de acampamento com o desfile em direção 
à Igreja Paroquial de Fraião, encabeçado pela fanfarra 
da FNA Região de Braga, e a eucaristia Presidida por 
sua Exª. Reverendíssima D. José Cordeiro, Arcebispo 
Primaz de Braga e concelebrada pelo nosso assistente 
Regional, Rev. Cónego Eduardo Duque e pelo Rev. Pe. 
António, Pároco de Fraião. A animação esteve a cargo 
do Grupo coral dos escuteiros (CNE+FNA) da Matriz – 
Póvoa de Varzim. O ACAREG terminou com a cerimónia 
de encerramento na qual marcaram presença diversos 
convidados: Sua Exª. Reverendíssima D. José Cordeiro, 
Arcebispo Primaz de Braga, o nosso assistente Regional, 
Rev. Cónego Eduardo Duque, a Drª. Olga Pereira, em 
representação do Município de Braga, O Presidente da 
Direção Nacional da FNA, Domingos Leal do Paço, o Ch. 
Alexandre Novais, Ch. Regional Adjunto do CNE Junta 
Regional de Braga, a Ch. Alexandra Gonçalves, Ch. do 
CNE Junta de Núcleo de Braga, diversos responsáveis dos 
vários órgãos Nacionais e Regionais da FNA e o Dr. Antero 
Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, que 
acompanhou os Núcleos de Fafe, na receção à passagem 
de testemunho para a organização da próxima edição do 
ACAREG, que se realizará no Concelho de Fafe em 2025.
Por proposta da FNA Direção Regional de Braga, foi 
atribuído à Camara Municipal de Braga a medalha da 
amizade, por todo o empenho e esforço que o município 
de Braga colocou ao serviço deste ACAREG.
Foi sem dúvida um grande acampamento, que veio 
confirmar uma vez mais a credibilidade do projeto 
que a FNA defende e oferece. Como afirmamos atrás, 
sentimos que o ACAREG foi um sucesso e os objetivos 
foram totalmente atingidos. Uma atividade destas e com 
este envolvimento, desafia o crescimento intelectual de 
cada um, retira-nos da nossa zona de conforto, coloca-
nos no meio da natureza que é obra de Deus, sugere-
nos que possamos reduzir ao essencial aquilo de que 
precisamos para viver e ajuda-nos a sermos mais 
escuteiros, mais cidadãos e mais cristãos. Até 2025…  •

Região de Braga
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Região da Guarda

FNA - II Acampamento Regional da Guarda

Com o lema “PARTILHAR O SONHO É O CAMINHO A SEGUIR”, decorreu nos dias 10, 11 e 12 de junho o Segundo 
Acampamento Regional da Fraternidade Nuno Álvares da Região da Guarda, no recinto e espaços anexos à Capela 
de Nossa Senhora do Carmo no Teixoso, organizado pelo Núcleo local, com a participação dos Núcleos do Fundão, 
Covilhã e Tortosendo.
Numa organização sem mácula, o programa abrangeu várias atividades de carácter escutista, (fogos de conselho, 
convívios, trocas de ideias) religioso (celebração da eucaristia) e cultural (visita à freguesia do Teixoso, com um 
roteiro das fontes e o significado local – a do Cimo, do Fundo, da Quelha, do Adro…).

Presidente Regional, Pedro António Vicente Coelho: 

Galardoado com a medalha de D. José de Lencastre – Grau de Ouro da 
FNA., pela Direção Nacional, retirei do Livro de Campo do Acampamento, 
este seu texto:” toda a concretização nasce de um sonho. É ele o motor da 
vida. E um sonho faz tanto ou mais sentido quando é partilhado com quem 
caminha a nosso lado.
Diz uma das músicas escutistas mais bonitas que queremos ser a imagem 
de Baden Powell, olhar o mundo como ele o vê. Também ele despertou 
de um sonho e, sempre certo da divisa, ambicionou criar Homens Novos. 
Homens esses que, perante dois caminhos, escolhem aquele que cultiva o 
amor ao próximo. O Caminho a seguir é sempre este.
Pela honra e com a graça de Deus, renovamos a vida, deixando o Mundo 
sempre um pouco melhor do que o encontrámos.
Que este acampamento seja o renovar do espírito que faz de nós irmãos, 
bem como dos valores que fazem de nós verdadeiros Escuteiros.
O topo está sempre mais perto dentro de nós. Que a Boa Ação seja sempre 
o início de um sonho. Que o próximo seja sempre o nosso semelhante e 
que os valores da Fraternidade e da partilha nos encaminhem, dia após dia, no caminho a seguir. Também salientou 
que esta condecoração é extensiva a toda a equipa dos fraternos da Região da Guarda.

Domingos Leal do Paço, Presidente da Direção 
Nacional da FNA:

“O Acampamento Regional é uma das atividades programadas para 
se realizar de três em três anos, em que cada Região celebra no seu 
espaço geográfico o ideal escutista. Também é uma oportunidade 
de colocar em prática o saber, a experiência individual e coletiva, 
adaptada à idade dos fraternos. Uma ideia de convergência, de unir 
gerações, falar do passado, viver o presente e projetar o futuro, 
sendo útil em ações cívicas, sociais e de cidadania, que fazem 
parte da mística fraterna de muitos voluntários.
Este Acampamento tem uma vertente interessante, a ligação 
das autarquias, paróquia e agrupamento do CNE à nossa 
Associação, num esforço mútuo. Em termos associativos este 
Acampamento é um ensaio muito importante para a preparação 

do Acampamento Nacional, a realizar no Campus Gardunha do CNE, no Fundão, em 2023.
Refiro que em novembro próximo, em Vizela, realizaremos um colóquio que tem como tema a verdadeira mística 
da FNA, de compromisso, ação, serviço, vivida pelos fraternos. Em dezembro, iremos publicar uma revista especial 
sobre a vida dos últimos dez anos da FNA., com comentários e testemunhos vividos por muitos intervenientes.
Uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que se empenharam neste trabalho, para o bom sucesso e êxito 
deste evento escutista, no espaço de Nossa Senhora do Carmo, no Teixoso”.
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Cónego Manuel Alberto Pereira de Matos, 
Assistente Regional da FNA: 

“É uma felicidade estar neste local, participar neste II 
Acampamento Regional, reviver o meu trabalho, como aluno 
do Seminário Maior da Guarda, e também ter participado no 
XII Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas, 
aqui realizado no verão de 1964. Não esqueço o maravilhoso 
pórtico que fizemos de cordas, com participantes nacionais 
e internacionais, principalmente um grupo de Escuteiras 
Polacas, com a sua alegria e danças.
Neste acampamento estão presentes todos os núcleos da 
Fraternidade da Região da Guarda com espírito participativo 
e partilhado.”

Padre Alberto Matos Almeida, Assistente do Núcleo da FNA do Teixoso: 

“o Escutismo deve realizar-se no amor fraterno. Todos temos essa missão de fraternidade, com a partilha da 
amizade, da relação, do trabalho, da boa ação de cada dia, manter esta escola de grandes valores, aumentá-los, 
dizê-los, afirmá-los e praticá-los de diversas formas.”

António Bento Duarte, Chefe Regional da Guarda 
Emérito:

“É uma enorme alegria e emoção pisar este espaço, onde em 
1964, ainda muito jovem, participei no XII Acampamento Nacional 
do CNE. Ainda tenho na memória o artístico pórtico. 
Os Acampamentos Regionais e Nacionais da FNA são muito 
positivos para unir e recordar os tempos vividos na juventude 
escutista. Dou os parabéns a toda a equipa e participantes.”
Paulo Manuel Paulino Serra, Presidente do Núcleo da FNA, do 
Teixoso, encerrou as atividades, começando por dar uma palavra 
de agradecimento às senhoras que trabalharam na cozinha e a 
todo o restante pessoal.
Chamou à atenção da Chefe Regional da Guarda da CNE, Sandra 
Bento, para os elementos da equipa do ambiente, proteção 
civil, prevenção e saúde do Agrupamento n.º 153 do CNE., do Teixoso, que 
colaboraram para o bom êxito deste Acampamento Regional. A todos 
manifestou agradecimentos.
Antes da canção do adeus, todos cantaram: “na Região da Guarda/Resolvemos 
acampar/E na Nossa Senhora do Carmo/ O II Acampamento realizar. Naquele 
lugar aprazível/Nos vamos reunir/Para vivermos o lema/” partilhar o sonho é 
o caminho a seguir.”  •

Região da Guarda

António Alves Fernandes
Aldeia de Joanes, Associado da FNA - Fundão 

(Entrevistas feitas no local do Acampamento)
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Workshop da FEGA

O workshop da FEGA, previsto originalmente para 2020, várias vezes adiado, e que finalmente se iria realizar de 20 
a 22 de maio, na Casa Diocesana de Vilar no Porto, foi mais uma vez adiado sine die. Por uma infeliz coincidência, 
um surto de Covid 19 afetou a maior parte dos participantes estrangeiros que tinha confirmado a sua presença, 
e simultaneamente a Direção da Associação das Antigas Guias, que tinham também a direção da organização, 
o que inviabilizou a sua participação como um todo. Na reunião decisiva, apesar da enorme frustração, as três 
associações, FNA, Fraternal Escotista de Portugal e Associação das Antigas Guias, decidiram que não estavam 
reunidas as condições para que a atividade fosse por diante, com a certeza de um mínimo de qualidade e 
participação, sobretudo em face dos convidados externos à Federação.
Tendo estado solidária com esta decisão, a Direção Nacional da FNA sentiu de forma intensa a frustração que 
a todos afetou. Afinal, de nossa parte tudo estava pronto. O nosso Departamento Nacional do Ambiente tinha 
assegurado uma grande parte do material para a Exposição, bem como os especialistas de entidades externas para 
os Painéis de apresentação de projetos e debate sobre o tema do Workshop: “AMBIENTE-Responsabilidade Social 
dos Escoteiros e Guias Adultos””. Assim, representantes do ICNF Norte, Secretaria Nacional para o Ambiente e 
Sustentabilidade do CNE, Associação Bandeira Azul da Europa, e a Câmara Municipal do Porto tinham confirmado 
a presença. Na Exposição, a FNA assegurou o atelier de cozinha solar, a exposição itinerante do “Grupo Lobo” 
e a de “Árvores Nativas de Portugal” do Programa Eco-Escolas. Nos painéis de apresentação de atividades e 
projetos exemplares, da nossa parte tínhamos as de voluntariado ambiental - Alvão, Estrela, Gerês e Porto (rio 
Douro), a de âmbito Internacional em Cabo Verde, “Cuidar para Integrar”, e a parceria da Região de Braga com a 
Universidade do Minho para recolha de brinquedos a serem transformados pelos alunos de Eletrónica Industrial, 
de forma a poderem ser utilizados por crianças com necessidades especiais. Eu próprio e o Francisco Pinheiro, 
Vice-presidente da Mesa do Conselho Nacional, seriamos os moderadores do Painel Internacional e Nacional, 
respetivamente. Os convidados institucionais tinham presença garantida e contávamos receber visitas de jovens 
escuteiros de Agrupamentos do CNE da Região do Porto, para interagirem nos ateliers e na exposição a eles 
dedicados. 
Até o programa turístico, para os participantes estrangeiros, previsto para a segunda-feira 23, que da nossa parte 
incluía visita ao Museu e Tesouro da Sé de Braga, a subida pelo Elevador ao Bom Jesus do Monte, magnifico 
exemplo do barroco bracarense, o almoço no refeitório do Seminário Nossa Senhora da Conceição, seguido de 
visita ao centro histórico de Guimarães e terminando num minicruzeiro no Douro, estava organizado e assegurado. 
A animação do jantar de boas-vindas, bolinhos para os cofee-breaks, e o transporte para as visitas turísticas, tudo 
a cargo do anterior Secretário Internacional, António Fontinha, estavam garantidos.
A Direção Nacional estaria presente na sua quase totalidade, bem como o staff completo do Departamento Nacional 
do Ambiente, com a logística, acompanhamento dos jovens e presença assegurada pela Região do Porto, liderada 
pela sua Direção Regional. 
Temos a perfeita noção que será muito difícil realizar esta atividade no tempo de duração do mandato da atual 
Direção Nacional, por todos os compromissos já assumidos no nosso programa para este ano e o próximo. No 
entanto, a experiência adquirida e contactos estabelecidos não serão perdidos, podendo ainda vir a ser muito 
uteis no futuro. E, quem sabe, com um pouco de sorte, pode ser que consigamos encontrar uma data que sirva a 
todos e realizar a atividade, que seria com certeza uma mais-valia para a FEGA e para a sub-região europeia a que 
pertencemos.  •
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José Luís Silva
Secretário Internacional
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A retoma das atividades entre os elementos da FNA, celebradas com alegria, são objetivo sempre presente, uma 
marca como Escuteiros.

Para que esta alegria seja uma conquista presente, a “Prevenção” não poderá estar ausente, cabendo a cada um em 
especial e a todos em geral cuidarem e serem resilientes na prevenção.

O Departamento Nacional de Prevenção e Saúde, tem já uma equipa que fez um percurso de habilitação e preparação, 
estando já pronta para trabalhar com toda a Associação, na sensibilização e preparação das atividades, ajudando a 
organizar preventivamente os riscos que cada atividade comporta, mas o objetivo é muito mais abrangente, porque 
um Escuteiro é uma referencia perante a Sociedade, esta habilitação e preparação, deverá ser objetivo de cada 
elemento dentro dos seus limites, procurando ser mais resiliente na prevenção, para que esta esteja continuamente 
nos seus objetivos, na sua vida no seio da Associação, ou em âmbito Social ou Profissional.

A agitação permanente, circulação na via pública, as doenças, as alterações climáticas, os conflitos a todos os níveis, 
são também geradores de riscos, para os quais devemos estar atentos e agir de forma preventiva, combatendo os 
efeitos negativos que todas estas situações geram em cada um, ser preventivo é cuidar de ti e do próximo. 

De uma forma prática, o DNPS recomenda:

a. Em época de férias, escolha e planeie os seus destinos, avalie os riscos e previna-os.
b. As viagens devem ser feitas com tempo para as devidas pausas de descanso.
c. As exposições ao tempo, devem ser prevenidas com agasalho para o frio, mas o excesso de calor também é 

igualmente perigoso, use protetor solar e hidrate-se. 

O DNPS deseja para todos votos de boa saúde, excelentes atividades, e as melhores férias, com a certeza que se 
forem planeadas todas estas tarefas com a Prevenção que merecem, no final serão recordadas com alegria.

Escolhe o teu caminho...

Contem com o DNPS para qualquer 
aconselhamento que necessitem ao fazer os 
vossos planos de PREVENÇÃO, vamos todos 
contribuir para um mundo melhor.  •

Prevenção e Saúde

D
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mento de Prevenção e Saúde

Fraternidade de Nuno Álvare
s

“Prevenção”

Jorge Carvalho
Chefe de Departamento Nacional de Preveção e Saúde
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Na proteção do Ambiente

David Loureiro
Chefe de Departamento Nacional de Ambiente

O GREEN CORK 2022 | Depois da participação da FNA na campanha do ano passado, onde foram 
contabilizadas 108 caixas (320 kg) de rolhas de cortiça, o CNE convidou a FNA para colaborar na edição 
2021-2022 da campanha Green Cork, promovida pela Quercus e seus parceiros. Tal como na campanha 
anterior, o lançamento da campanha Green Cork 2021/2022 foi dirigida a Escolas, IPSS e Agrupamentos 
do CNE e, desta forma, também à participação de Núcleos da FNA, tornado-o um desafio comum para 
a reciclagem, sensibilizando as comunidades locais e a população em geral para a relevância da sua 
contribuição na problemática nacional dos resíduos, nas etapas de recolha e valorização. 
1kg ROLHAS = 1 ÁRVORE | A campanha Green Cork também se destina a “criar raízes” pois por cada 
quilo de rolhas recolhidas, corresponderá a oferta de uma árvore para o Centro Nacional de Atividades 
Escutistas (CNAE) do CNE, em Idanha-a-Nova. Os Núcleos da FNA que aderirem à campanha Green 
Cork 2022, têm aqui o incentivo de apoiar as iniciativas de reflorestação do CNAE, um terreno de jogo 
escutista ao qual continuamos ligados.
REDUZIR – RECICLAR- REUTILIZAR | A FNA tem um compromisso com o movimento escutista e uma 

preocupação de serviço com as causas ambientais, inscrita na sua 
estratégia nacional de Ambiente, pelo que a motivação dos escuteiros 
adultos na campanha Green Cork 2022 é o serviço de voluntariado e o incremento da 
reflorestação do CNAE. A quantidade de rolhas recolhidas no território nacional já atingiu 
cerca de 4400 toneladas de rolhas, contudo não foi ainda atingida, a meta definida de 
recolher 6% de rolhas do total de rolhas colocadas no mercado português em cada ano. 
ENTREGA DE ROLHAS ATÉ 30 JUNHO | Para participar na campanha Green Cork 2022, os 
Núcleos da FNA deverão inscrever-se no formulário on-line no website da QUERCUS do 
projeto. Uma vez inscrito, o Núcleo da FNA fica encarregue de entregar junto do Serviço 
Apoio ao Cliente de qualquer loja Continente, as caixas cheias de rolhas que conseguiu 

reunir. De acordo com a calendarização da campanha a fase de entrega das rolhas termina em 30 de junho de 2022 e a 
comunicação dos resultados está prevista para setembro/outubro de 2022. •
Para saber mais   https://www.greencork.org/campanha/

SUSTENTABILIDADE | A convite da associação Sailors for the Sea Portugal para as atividades da Festa 
da Criança 2022, em Cascais, que coincidiu com o Dia Mundial do Ambiente, o Núcleo do Estoril da 
FNA participou nas atividades de promoção da sustentabilidade, focadas na biodiversidade marinha, 
na reciclagem e na utilização da energia solar como fonte de energia renovável. 
SABER ESCUTISTA | Ao estilo do saber-fazer de um atelier escutista, foi sendo demonstrado as 

possibilidades de experimentar ou desgustar o que ia 
sendo cozinhado nos fornos e fogões solares, demorada 
e saborosamente confecionadas com o calor do Sol. Com 
uma radiosa presença de Energia Solar e muito dinamismo 
pela parte de todas as gerações que visitaram o stand da 
Sailors, proporcionou-se que fossem cozinhadas pizzas, 
dessalinização de água salgada e chá.
AÇÃO CLIMÁTICA | Partindo da própria experiência de 
utilização de fornos solares em atividades de divulgação 
na região de Lisboa da FNA, os escuteiros adultos do Núcleo do Estoril, 
transmitiram uma mensagem ambiental para as crianças e jovens, pais e avós, 
animadores da Sailors, e responsáveis pelo evento, Cada vez mais a utilização 
da cozinha solar pode ser uma alternativa de cocção sustentável e nutritiva, 

aliada à educação para as energias renováveis, acessível, autónoma, segura, sustentável e limpa em sintonia com o 
futuro paradigma da produção energética no contexto da transição energética em plena ação climática. •
Para saber mais: https://www.cascais.pt/noticia/festa-da-crianca-um-domingo-de-alegria-e-diversao
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CAMPANHA DE RECOLHA DE ROLHAS GREEN CORK 2021/22

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 2022
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Ordem de Serviço Nacional N.º 49
30 de junho 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:

Atos Oficiais

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.

Região de Lisboa
Núcleo de Moscavide
A pedido da Direção Regional de Lisboa, foi 
suspenso com efeito a 15/10/2021, por falta 
de associados. 

4 – MOVIMENTO DE ASSOCIADOS 

4.1 – Movimento de Associados para Cargos a 
Nível Nacional
Nos termos do artigo 13.º alínea 5 do 
Regulamento Geral da FNA.

É nomeado por cooptação com efeito a 
14/06/2022 para o triénio 2020/2023 como 
Secretário da Direção Nacional o Associado: 
Victor Manuel da Fonseca Aleixo 
Núcleo S. Jorge de Arroios, Região de Lisboa.

É nomeado Coordenador do JOTI 2022 e 2023 
com efeito a 15/06/2022, o Associado: 
António Pinheiro da Costa 
Núcleo do Algueirão, Região de Lisboa.

4.2 – Movimento de Associados para Cargos a 
Nível Regional

Nos termos do artigo 32.º e 35.º do Regulamento 
Geral da FNA
-Nada

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

Região de Braga
Núcleo de Mogege
Cessaram funções com efeitos a 09/01/2022
Presidente: António José Salgado Mendes
Vice-presidente: Joaquim Martins Mendes
Secretário: Joaquim Saldanha Fernandes
Secretário: João Orlando Ferreira Gonçalves
Secretário: Delfim Pereira Azevedo
Assistente: Pe. Domingos Carneiro

Foram eleitos e tomaram posse em 08/01/2022 
para o triénio de 2022/2025
Presidente: Joaquim Martins Mendes
Vice-presidente: João Orlando Ferreira 
Gonçalves
Secretário: António José Salgado Mendes
Secretário: Delfim Pereira Azevedo
Secretário: Manuel Luís Mendes Ribeiro
Assistente: Pe. Avelino dos Santos Mendes 

Núcleo de Crespos
Cessaram funções com efeito a 06/03/2021
Presidente: José Luís Matos Vieira
Vice-presidente: Jorge Miguel Machado 
Pinheiro
Secretária: Natália Isabel Machado Pinheiro
Assistente: Pe. Luís Miguel Pereira

Foram eleitos e tomaram posse em 06/03/2021, 
para o triénio de 2021/2024
Presidente: José Luís Matos Vieira
Vice-presidente: Jorge Miguel Machado 
Pinheiro
Secretária: Natália Isabel Machado Pinheiro
Assistente: Pe. Luís Miguel Pereira

Núcleo Oliveira Santa Maria
Cessaram funções com efeitos a 01/02/2022
Presidente: Marcelo Cláudio Rodrigues 
Oliveira
Vice-presidente: Liliana Cristina Campos Couto
Secretário: Cristiano Manuel Moreira Nunes 
Castro
Secretário: Nuno Miguel Ribeiro Ferreira
Secretária: Maria Liliana Oliveira Pereira
Assistente: Pe. Carlos Alberto Granja Silva 
Candeias

Foram eleitos e tomaram posse em 01/02/2022, 
para o triénio de 2022/2025
Presidente: Marcelo Cláudio Rodrigues 
Oliveira

Vice-presidente: Nuno Ricardo Miranda Oliveira
Secretário: Cristiano Manuel Moreira Nunes 
Castro
Assistente: Pe. Paulo António Marques Pereira

Núcleo de S. Dâmaso
Cessaram funções com efeitos a 30/03/2022. 
Presidente: Jerónimo Costa Miranda
Vice-presidente: Cátia Sofia Mendes Correia
Secretário: José Carlos Ribeiro Casal
Secretário: José Luís Martins da Silva
Secretário: Paulo Ricardo Pereira Ribeiro
Assistente: Pe. Domingos Ferreira Oliveira

Foram eleitos e tomaram posse em 30/03/2022 
para o triénio de 2022/2025
Presidente: Paulo Ricardo Pereira Ribeiro
Vice-presidente: Virgílio da Conceição Marques 
Correia
Secretária: Cátia Sofia Mendes Correia
Secretária: Ângela Sofia Lima de Freitas
Secretária: Susana Ferreira Lopes Ribeiro
Assistente: Pe. Domingos Ferreira Oliveira 

Núcleo Santa Maria de Nine
Cessaram funções com efeitos a 14/01/2022
Presidente: Maria da Conceição Monteiro 
Dias
Vice-presidente: Susana Filipa Pinto de Castro
Secretário: José Miguel Ferreira Ribeiro
Assistente: Pe. António Loureiro Lopes 

Foram eleitos e tomaram posse em 14/01/2022 
para o triénio de 2022/2025
Presidente: João da Cunha Santos 
Vice-presidente: Maria da Conceição Monteiro 
Dias
Secretário: José Miguel Ferreira Ribeiro
Secretária: Olga Maria Reis Pereira Figueiredo
Secretário: Eduardo Gil Ferreira Moreira
Assistente: Pe. Vítor Sá 

Núcleo Santa Ana – Vinhós
Cessou funções com efeito a 22/01/2022
Secretária: Vera Mónica Camelo Oliveira

Foi cooptada em 22/01/2022 até aos términos 
da atual Direção de Núcleo 
Secretária: Maria Armanda Ribeiro Cunha 
Fernandes

Núcleo de Conde
Foram eleitos e tomaram posse em 20/01/2022 
para o triénio de 2022/2025
Presidente: Carlos Eduardo Alves Sousa
Vice-presidente: Armindo Miguel Martins 
Coelho
Secretário: Rui Miguel Freitas Fernandes
Secretário: Bruno Ricardo Moreira Machado
Secretário: Rui Miguel Alves Pereira
Assistente: Pe. Adelino Sousa Rosas
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Atos Oficiais

Destaque
Caros Escuteiros Associados da FNA, 

A pedido do STAFF do PCEG - Penha Centro Escutista de Guimarães, vimos divulgar 
uma atividade denominada “TRIPÉ”, que se realizará nos dias 24 e 25 de setembro, 
totalmente direcionada para a FNA. A “TRIPÉ” é uma iniciativa do STAFF do PCEG, 
que a está a preparar com a colaboração da FNA Direção Regional de Braga e 
pretende que seja uma atividade de campo, em regime de acampamento e em 
sistema de competição. As inscrições estão abertas a fraternos e familiares, de 
todos os Núcleos e de todas as Regiões, de norte a sul do País. 
É uma belíssima oportunidade para poderem conhecer o PCEG, que recebeu 

o galardão de Campo de atividades escutistas de excelência, e viverem dois dias de puro espírito escutista, em 
comunhão com a natureza.
As inscrições deverão ser efetuadas até 09 de setembro 2022, seguindo as instruções do flyer promocional da 
atividade que segue em anexo. •

Região de Coimbra
Núcleo Cidade Coimbra
Cessaram funções com efeitos a 09/04/2022
Presidente: António Augusto Dias Marques
Vice-presidente: Mário José Sousa Gaspar
Secretária: Maria Helena Sousa Carvalho 
Assistente: Pe. Joel Carlos Baptista Antunes

Foram eleitos e tomaram posse em 09/04/2022 
para o triénio de 2022/2025
Presidente: António Augusto Dias Marques
Vice-presidente: Mário José de Sousa Gaspar
Secretário: António Miguel Neves Ferreira 
dos Anjos
Assistente: Pe. Joel Carlos Baptista Antunes 

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

Foi exonerado a seu pedido em 04/05/2022 das 
funções de Secretário da Direção Nacional o 
Associado:
Luís António Silva Costa Abreu
Núcleo de Urgezes, Região de Braga

5.2 - A nível Regional
-Nada

5.3 – A nível de Núcleo
-Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E
CONDECORAÇÕES

Região de Aveiro
Medalha de Solidariedade
Por proposta da Direção Regional de Aveiro, 
é atribuída ao Associado:
Emanuel das Neves Ribeiro
Núcleo de Anadia

Região do Porto 
Medalha de Solidariedade
Por proposta da Direção Regional do Porto, é 
atribuída aos Associados:
Crispim José Fonseca
Núcleo de Burgães
Joaquim Fernandes Machado
Núcleo de Burgães
Victor Manuel Costa Santos 
Núcleo de Burgães

Região de Braga
Medalha de Amizade
Por proposta da Direção Regional de Braga 
é atribuída a:
Câmara Municipal de Braga

Região da Guarda
Medalha de D. José de Lencastre “OURO”
Por proposta da Direção Nacional, é atribuída 
ao Associado:
Pedro António Vicente Coelho
Núcleo do Teixoso

7 – HOMOLOGAÇÕES 
-Nada

8 – QUALIFICAÇÕES

Departamento Nacional de Prevenção e 
Saúde

Foram qualificados em 12/03/2022, como 
membros ativos do departamento, podendo 
usar no uniforme o distintivo do mesmo 
segundo a Norma Interna de Execução N.º 36, 
os associados:
António Marques Mendes Cardoso
Alda Maria Simões de Ascensão
Jorge Gabriel Faria Fernandes Cunha
José Fernando Ferreira Pereira Santos
Jorge Manuel Azevedo de Carvalho
Mário Reis Ferreira
Nuno Fernando Santana Duarte
Paulo Miguel dos Santos Lourenço
Susana de Jesus Miranda Veiga
Vítor Manuel Costa Faustino

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 junho de 
2022

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional








