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Depois de quatro dias de convívio, partilha e espírito Escutista, os participantes do VIII 
ACANAC / IV Jamboree da FNA, reuniram-se com Convidados, Famíliares e Amigos para 
despedida e realização da festa de Encerramento do Acampamento Nacional da FNA 2015, 
mais uma Grande Atividade Nacional da Fraternidade de Nuno Álvares - Escuteiros Adultos.
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Jorge Caria, Presidente da Direção Nacional da FNA, 
no seu discurso de encerramento, agradeceu a todos 
quantos colaboraram nesta atividade e sublinhou que 
“no contexto geral foi uma Grande Atividade”, a receita 
para um acampamento Nacional de excelência está na  
disponibilização de um bom leque de atividades, boa 
alimentação e dentro do possível umas boas 
instalações sanitárias.

Sousa Dias, Presidente da Direção Regional de Setúbal, 
mostrou-se “feliz” pela equipa da organização ter conseguido, 
“levar a bom porto” aquela que foi “uma grande aventura” para 
todos aqueles que, “durante mais de um ano”, investiram seu 
tempo e dedicação e se empenharam para que fosse possível a 
realização do ACANAC.

Midá Rodrigues, Presidente do Comité Internacional de 
Antigos Escoteiros e Guias, entre os convidados que 
marcaram presença na cerimónia e representando várias 
Associações de Escuteiros e Guias, classificou o 
Acampamento Nacional da FNA, como sendo desde sempre 
uma grande atividade e uma demonstração da força da FNA, 
reconhecendo ainda a sua “dimensão” no Escutismo Adulto 
Mundial.
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Espanhois deixam
a sua mensagem
com emoção

S. Nuno de Santa Maria - Peregrino
chega ao ACANAC vindo de OLHÃO
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Presidiu à Celebração Eucarística, Exa. 
Reverendíssima Senhor Bispo D. Gilberto 
Délio Gonçalves Canavarro dos Reis, Bispo da 
Diocese de Setúbal, com o Assistente Nacional da 
FNA, Senhor Padre Joaquim da Nazaré e o 
Assistente Regional de Setúbal Senhor Padre 
João Rosa. 
Foi muito fortificante para todos os Associados a 
maneira tão carinhosa como o Senhor Bispo 
conduziu toda a Cerimónia e a mensagem que 
deixou para toda a Associação, que muito satisfez.
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Grupo Coral Alentejano “O SOBREIRO”
Baixa da Banheira - Moita

Representantes Nacionais e Regionais da 
Fraternal dos Antigos Escoteiros de Portugal
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Compromisso de dois 
Fraternos Região de Lisboa
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Bandeiras Nacionais, Regionais e de Núcleos com 
representação no ACANAC
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