José dos Santos Gama
Nasceu em Lisboa, em 20 de agosto de 1922, tendo casado com
Clementina Cerejeira Torres Gama, também ela foi durante muitos
anos membro da FNA.
Frequentou a Escola e o Instituto Industrial, tendo mais tarde
cumprido o serviço militar, primeiro no Exército, em Setúbal e
posteriormente na Força Aérea, tendo após a devida instrução
chegado a piloto aviador.

Na sua vida profissional destacou-se o seu trabalho na Companhia
Carris de Lisboa, tendo chegado a responsável das oficinas de
manutenção, onde se manteve até à sua reforma.

Muito novo entrou no CNE, no Grupo 68 Mercês Lisboa, como Guia
de Patrulha, tendo mais tarde frequentado a Escola Nacional de
Dirigentes. Após esta frequência foi investido como Chefe de Grupo
e da Alcateia 51. Foi ainda membro da Patrulha de Estudos Cuco,
durante muitos anos.

Em 1976 ingressou oficialmente na FNA, tendo-lhe sido atribuído o
número de Associado 76005, exercendo o cargo de Vogal, da
"Equipa de Arranque". Durante a permanência nesta equipa teve a
oportunidade de contactar com os mais variados Núcleos e
Direções Regionais, tendo percorrido o país nestas ações, com
finalidade de expandir a Fraternidade.

Em 12 de agosto de 1978, foi investido oficialmente, durante o 1.º
Conselho Nacional, em Ílhavo.

Por convite do Presidente da Mesa do Conselho Nacional, D. Paulo
de Lencastre, foi designado como Secretário Permanente da Mesa
do Conselho Nacional.

Serviu também a FNA como Secretário da Direção Regional de
Lisboa, Secretário da Direção Nacional e membro do Núcleo da
Cidade de Lisboa, hoje Núcleo Baixa Chiado.

Por falecimento do Presidente da Direção Nacional, Manuel Velez
da Costa, é nomeado em 2002, no Conselho Nacional, Coordenador
Nacional da FNA.

De 2003 a 2007 desempenhou as funções de Vice-presidente da
Direção Nacional, tendo no Conselho Nacional de 2007, por
proposta da Direção Nacional sido nomeado como Presidente
Nacional Honorário da FNA, por unanimidade e aclamação.

Foi-lhe atribuído em 2001 a mais alta condecoração da FNA, o Colar
da Fundação.

Partiu para o eterno acampamento no dia 8 de agosto 2011.

