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Partilhar com todos a grande satisfação

Caros amigos,

Passados que foram seis meses de trabalho desta 
Equipa Nacional a que tenho a honra de presidir, 
gostaria de partilhar com todos a grande satisfação, o 
muito trabalho e empenho que temos dedicado a todos 
os atos realizados ao longo deste tempo.
Quando lançámos a nossa candidatura, tomámos a 
decisão de a fazer baseada na proximidade, ou seja 
fazermos da nossa presença junto dos Associados um 
hábito que acreditamos poder transformar a distância 
física que por vezes existe em conhecimento e partilha.
Temos feito um esforço para que isso seja verdade e 
acreditamos que o estamos a conseguir.
A nossa candidatura como se recordam, assentava em 
quatro vetores:

EXPANSÃO
AUTO-SUFICIÊNCIA FINANCEIRA
COMUNICAÇÃO
TEMA ANUAL
 

Estes estavam apoiados em várias iniciativas que consideramos igualmente importantes:
FORMAÇÃO, AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INTERNACIONAL, RÁDIO ESCUTISMO 
E RELAÇÕES EXTERIORES.
Embora nem todo o trabalho desenvolvido seja visível, temos conseguido avançar em algumas 
das ideias que tínhamos em mente e sentimos que a cada dia estamos mais próximos de 
concretizar aquilo a que nos propusemos.
Tomando como referência os quatro vetores indicados, podemos considerar que o Tema Anual 
tem decorrido conforme planeado, tendo nos mais diversos momentos vividos, sido possível 
sentir o empenhamento de todos os Associados que têm estado envolvidos nesses momentos, 
assim como das Comunidades das Paróquias por onde vão passando.
No que respeita a Comunicação, ainda estamos distantes do que pretendemos, e como sempre 
foi dito, a participação da Associação na “feitura” da comunicação é essencial para a partilha que 
acreditamos ser possível.
Ao nível da Auto-Suficiência Financeira, ainda é cedo para fazer avaliações, apenas a “instalação“ 
do DMF, que está a ser feita a bom ritmo é visível para toda a Associação.
O restante trabalho, está a ser feito com passos firmes mas ainda é cedo para termos novidades.
O Vetor mais importante do nosso projeto é claramente a Expansão.
Até este momento em que vos falo, conseguimos apoiar o nascimento de 4 “quatro” Núcleos, 
(dois na Região de Coimbra e dois na Região da Guarda), assim ao nível Nacional foram já 
inscritos neste 1.º semestre mais de 80 Associados.
Estes novos Núcleos, perspetivam para um futuro próximo a criação das Regiões da Guarda e de Coimbra.
Também no dia 1 de julho foi realizado o Conselho Regional da futura Região de Aveiro, onde 
decorreu a Eleição da Mesa de Conselho Regional e sua Tomada de Posse, assim como a 
designação de um Coordenador Regional e lançamento do calendário Eleitoral que irá permitir 
termos Órgãos Regionais em Aveiro ainda este ano de 2017.
A Formação, tem sido um grande apoio nestas ações de Expansão, tendo em 2017 sido realizados 
sete Cursos (Base, Aprofundamento e Gestão) em diversas Regiões do País.
Continuamos a fazer marcações de apresentação da Direção Nacional com Entidades e 
Associações para demonstrar a nossa ação e as nossas necessidades, procurando fazer 
ligações que possam ser uma mais-valia para o nosso trabalho nas Comunidades e nas ações 
de Voluntariado que estamos envolvidos. 
Temos também marcada a nossa presença nos convites que nos são endereçados para festas 
em datas comemorativas dos nossos Núcleos, no CNE e Organismos.
É gratificante sentir o apoio dos Associados, sentir que a Associação está a fazer o seu caminho 
com empenho e compromisso, fazendo jus ao Lema com que nos apresentamos …
Queremos uma FNA mais COMPROMETIDA... mais ATUANTE… mais CAPAZ de SERVIR... e 
acreditamos que em conjunto com todos o vamos conseguir. •

Domingos Leal do Paço
Presidente Nacional da FNA
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Santa Maria do Caminho “Maria como intercessora”

Nesta “caminhada” de Peregrinação, comecei 
por ajudar a refletir um pouco, partindo do 
tema “Caminhar com Maria”, sobre o sentido 
do caminhar, o peregrinar e o sentido da 
peregrinação que é a nossa vida. Caminhar 
tendo no horizonte Cristo como ideal, meta 
a alcançar, e ter Maria, sua Mãe, como sinal 
que, na mesma meta, nos chama e convida 
a seguir para alcançar seu Filho no Amor e 
na Virtude. Depois convidei a seguir Maria 
nos seus caminhos como Peregrina e como 
Modelo, modelo do nosso peregrinar na vida 
caminhando para o Pai seguindo a Cristo.

Agora convido a olhar para Maria como 
intercessora, Aquela que ajuda a caminhar e que 

acompanha com o seu Amor de Mãe a todos os filhos de Deus e irmãos de Cristo. 
Ela intercede junto de seu Filho e de Deus por todos nós. São muitos os títulos que 
lhe são atribuídos como intercessora. Muito desses títulos estão relacionados com o 
sentido do caminhar e da caminhada: Nossa Senhora do Caminho, dos Caminhos, ou 
dos Bons Caminhos; da Estrada; da Guia; da Boa Viagem; Nossa Senhora dos Passos; 
Nossa Senhora do Mar, ou dos Mares; dos Navegantes; do Ar. Temos um título de 
Nossa Senhora como Peregrina que, estando associado ao título de Nossa Senhora de 
Fátima, não é exclusivo desta invocação, Fátima, mas também de outras invocações 
de Nossa Senhora (Rainha do Mundo e outras). Esta invocação de Nossa Senhora está 
particularmente relacionada com a nossa preparação para Peregrinação. A imagem 
de Nossa Senhora de Fátima, entregue à FNA na primeira Peregrinação Nacional do 
CNE a Fátima, está agora em peregrinação pela nossa Associação como forma de 
preparação e vivência da Nossa Peregrinação do Centenário de Fátima.

Maria, como intercessora, é aquela que melhor nos alcança de Cristo e do Pai as bençãos 
que necessitamos para a nossa vida, para as nossas famílias e a nossa Associação. A 
nossa oração deve sempre invocá-la como intercessora, além de modelo de vida Cristã. 
Tal como nas Bodas de Caná ela alcançou de seu Filho o milagre da tranformação 
da água em vinho para o bem de todos os convivas, assim ela alcança o milagre da 
transformação das nossas tristezas em alegrias, das dores em alívio e saúde, das 
fraquezas em força e vitória, e do pecado em salvação. Maria ajuda-nos a alcançar 
força e sentido para o caminhar da nossa vida, alcançar a 
esperança e a fé de que necessitamos para poder viver 
na verdadeira caridade cristã. Como o Santo Padre, o 
Papa Francisco, nos lembrava neste treze de Maio 
em Fátima “Temos Mãe!”. Maria é a nossa Mãe que 
nunca nos abandona e nos acolhe no seu regaço. 
Ela é Senhora das Graças; dos Aflitos; da Ajuda; do 
Bom Conselho; da Luz; da Misericórdia; da Paz; da 
Saúde; do Livramento; das Dores; da Boa Morte. 
Invoquemo-La sempre como “Santa Maria Mãe 
dos Escutas” para que nos acompanhe, interceda 
por nós e por toda a juventude, em especial todos os 
nossos Escuteiros. •

Pa. Joaquim Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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No passado dia 04/06 a Região de Braga esteve em festa, celebrando 
uma vez mais o aniversário de um Núcleo, que sempre se traduz 
num importante momento de alegria. Neste caso, a alegria é 
singular, uma vez que se trata do primeiro Núcleo da Região a 
celebrar 50 anos de vida.
As celebrações do aniversário centraram-se num único local, nas antigas 
instalações da “ASA”, que foram transformadas num espaço multiusos, 
onde foi Celebrada a Eucaristia na qual fizeram o seu compromisso 
dois novos Escuteiros Adultos, presidida pelo Rev. Pe. Francisco Xavier, 
Pároco e Assistente do Escutismo em Polvoreira e animada pelo CNE 
Agrupamento 200 de Polvoreira.
Com a presença de cerca de trinta Núcleos da Região de Braga 
e vários convidados dos quais destacámos, a Direção Nacional 
da FNA representada pelo Presidente, Domingos Leal do Paço, 
o Vice-presidente, João Policarpo e o Secretário Nacional para a 
Formação, Luis Abreu, a Mesa do Conselho Nacional, representada 
pelo Presidente, António Campos de Sousa e o Secretário José Vilela, 
a Mesa do Conselho Regional, representada pelo Vice-presidente, 
Jorge Fernandes, o Conselho Fiscal Regional, representado pelo 
Vice-presidente, Francisco Teixeira, a Direção Regional da FNA, 
o Ch. do CNE Agrupamento 200 de Polvoreira, Ch. José Miguel, 
o Presidente da Junta de Freguesia de Polvoreira, Sr. Agostinho 
Freitas e a Drª. Paula Oliveira, em representação da Câmara 
Municipal de Guimarães.
Após o almoço comemorativo seguiu-se uma sessão solene em 
que usaram da palavra vários convidados que felicitaram o Núcleo 
de Polvoreira pelo aniversário, pelo exemplo e pela dedicação ao 
Escutismo durante todos estes anos. Na sua intervenção, o Presidente 
da Direção Nacional, Domingos Leal do Paço, por proposta da Direção 
Regional de Braga, entregou ao Núcleo um Louvor Nacional que 
reconhece a contribuição deste Núcleo em vários momentos de 
grande importância na vida da Associação, e por proposta da Direção 
do Núcleo de Polvoreira, entregou a Medalha Cruz de Mérito Santo 
Condestável ao Rev. Pe. Miguel Ângelo Gomes em reconhecimento 
do seu trabalho, dedicação e enriquecimento no aprofundamento da 
vivência da fé no Núcleo, na Região e mesmo no plano Nacional ao 
longo de vários anos.
Numa curta intervenção o Rev. Pe. Miguel Ângelo, agradeceu o gesto, 
referindo que não fez mais que a sua obrigação entendendo esta 
condecoração como um reconhecimento de que valeu a pena todo o 
seu trabalho e ao mesmo tempo um incentivo à continuidade.
Depois da ronda de intervenções foi-nos apresentado pelo José Luís 
uma visão da realidade da FNA nos dias que correm. O que somos, 
de onde vimos e que caminhos queremos percorrer, sendo este um 
ingrediente muitissimo importante para um melhor desempenho de 
cada Escuteiro Adulto e de cada Núcleo.
Antes de ouvirmos o hino do cinquentenário, fomos brindados com 
uma pequena sessão de poesia protagonizada pelo nosso já conhecido 
Campos de Sousa.
Damos os Parabéns ao Núcleo de Polvoreira pela organização desta 
comemoração e desejamos as maiores felicidades. Fazemos votos 
que este aniversário não seja uma meta mas sim o inicio de uma 
grande caminhada. •

Comemorar
Comemoração do 50.º Aniversário da FNA Núcleo de Polvoreira
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A FNA Núcleo de Dume comemorou o 20.º aniversário no passado dia 27 de Junho. Num ambiente mais interno mas de 
igual forma festivo, estiveram presentes, para além da Direção Regional e de alguns Núcleos vizinhos, o CNE Agrupamento 
n.º 12 de Dume que animou a Eucaristia, o Presidente da união de freguesias de Real, Dume e Semelhe, Sr. Francisco Silva, 
vários familiares e amigos. 
A eucaristia comemorativa foi presidida pelo Rev. Pe. Armindo, 
Assistente do escutismo naquela paróquia, que teceu rasgados elogios 
à ação da FNA na Comunidade Paroquial e no Escutismo, desejando que 
assim continue. 
No final da Eucaristia seguiu-se um momento de confraternização em 
que se cantaram os parabéns ao Núcleo, desejando muitas felicidades.
Parabéns ao Núcleo de Dume e votos de “boa caça”. •

Este ano, Ermesinde foi o Núcleo que organizou a atividade e acolheu toda a Região 
do Porto, que durante dois dias permaneceu (e onde muitos acamparam) no Centro 
Missionário José Allamano (missionários da Consolata) – em Águas Santas – Maia. 
Tendo estado presentes os núcleos de Alfena, Burgães, Campanhã, Fânzeres, Oliveira 
Douro, Rebordões, Romariz, S Martinho de Bougado, Santo Adrião Vizela e Nogueira 
do Cravo, assim como o Agrupamento 7 de Ermesinde, entre muitos outros escuteiros 
e familiares que compuseram a moldura humana que ultrapassou os 150. As provas 
da Taça decorreram na tarde de sábado que, para além de um percurso pela história 
do nosso planeta com a exposição sobre as Trilobites, que nos mostraram a evolução 

do planeta pré Dinossauros, ainda nos levou à fábrica Paupério, onde se produzem biscoitos ícones da região. A Taça foi 
disputada num jogo de atenção e observação – KIM – com questionário, para o qual a idade e a capacidade e robustez 
físicas não foram fatores de desigualdade, ao qual acrescentaram jogos “populares”, para o caso de empate… E foi mesmo 
necessário proceder a esse desempate, no qual se destacou a pontaria afinadíssima das escuteiras do núcleo vencedor! 
A noite foi preenchida pela Eucaristia, seguida de um convívio entre 
todos os presentes. Já no domingo, e com a companhia do Presidente 
e Vice-Presidente da Direção Nacional, tivemos uma visita (pedonal) 
guiada ao centro da cidade de Ermesinde. Após o almoço tivemos um 
momento que ficou marcado no coração de todos os presentes, com a 
representação da “Santa Catarina” pelos amigos da APPC-Valbom, que 
deixaram um apreço especial pelos seus amigos e nossos irmãos de 
Ermesinde. A atividade foi concluída com a comemoração do Jubileu de 
Prata do Núcleo de Ermesinde, onde não faltou o bolo e o champagne. 
Para a história da Taça fica o registo da sua entrega ao Núcleo de Santo 
Isidoro de Romariz e a passagem de testemunho ao mesmo núcleo que 
organizará a 22.ª Edição em 2018. •

Comemorar
Comemoração do 20.º Aniversário da FNA Núcleo de Dume

Aniversário do Núcleo de Ermesinde e Taça Itenerante
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Comemorar
Comemoração do 94.º Aniversário do CNE

A convite da Junta Central do CNE e da Junta de Núcleo de Guimarães do CNE, a FNA Direção Nacional e Direção Regional 
de Braga, estiveram presentes nas comemorações do 94.º aniversário do CNE que este ano se realizou em Guimarães.
Com um programa muito atrativo para jovens e adultos, Guimarães encheu-se do colorido e da alegria contagiante que os 
Escuteiros transportam. Para os jovens foi preparado um jogo de cidade com oportunidades e dinâmicas por secção, para 
os adultos e convidados foi realizado, na “ blackbox” da plataforma das artes, um seminário sob o tema “94 anos a crescer 
na Missão”, com dois paineis:

Painel 1 – O CNE do passado, do presente e do futuro, com 
Carlos Alberto Pereira e João Paulo Feijó.
Painel 2 – Experiências locais, o processo, o impacto e a 
inspiração.
Durante a tarde continuaram as atividades e a festa de 
encerramento decorreu no Largo do Toural com mais de 
um milhar de Escuteiros de vários pontos do País. Esta 
festa de encerramento foi antecedida por uma Eucaristia 
comemorativa do 94.º aniversário do CNE na Igreja de S. Pedro 
do Toural, com a participação de vários convidados e em que 
esteve presente a FNA.
Esta atividade foi realizada em parceria com a Cercigui que 
promoveu entre várias coisas a dinamização da campanha 
do Pirilampo.

Obrigado CNE pelo convite, parabéns pela passagem 
de mais um aniversário e muitas felicidades para o 
desempenho da vossa missão. •



7Mai-Jun 2017

Comemorar
Foi no passado dia 28 de maio que se festejou o 
20.º aniversário da FNA Núcleo de Merelim. A 
concentração deu-se na Capela de São Roque onde 
foi benzida uma imagem de São Nuno, dando início ao 
desfile que nos levaria ao Cemitério Paroquial para 
homenagear os Escuteiros falecidos. 
A Eucaristia campal, foi realizada no campo das 
oliveiras, um espaço muito bonito e aprazível,  
propriedade do Senhor António Cunha, um amigo 
da Freguesia e do movimento Escutista, presidida 
pelo Rev. Pe. António Luis, pároco e Assistente do 
Escutismo naquela Paróquia e animada pelo coro do 
CNE Agrupamento 30 de Merelim São Paio, chefiado 
pelo Chefe Tiago Almeida.
Três novos Escuteiros Adultos realizaram o seu 
compromisso, renovando a Promessa feita um dia, marcaram presença vinte e três Núcleos da FNA e estiveram 
representados a Mesa do Conselho Nacional, pelo José Vilela, o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, pelo Manuel 
Silva, a Junta de Núcleo do CNE de Braga, pela Chefe Joana e a União de Freguesias de Merelim São Paio, Panóias e 
Parada pelo Senhor Jorge Duarte.
Depois de terminada a Eucaristia e distribuídos os agradecimentos e as lembranças foi servido um almoço em que todos 
conviveram e confraternizaram.
Está de parabéns o Núcleo de Merelim, pelo 20.º aniversário, pela forma empenhada com que prepararam este dia, pelo 
trabalho que realizam na Paróquia, na Freguesia e Junto do CNE e pelo respeito que conquistaram pela ação e pelo exemplo. •

No passado dia 21 de Maio, festejou a Comemo-
ração do 39.° Aniversário do Nucleo da Póvoa de 
Varzim. 
Foi celebrada uma Eucaristia em ação de graças, 
presidida pelo Rev. Pe. Avelino, na qual foram 
lembrados todos quantos contribuíram para a 
vivência deste Núcleo durante os 39 anos de vida. 
Antes do almoço comemorativo, foi realizada 
uma romagem ao cemitério para homenagear os 
Escuteiros falecidos. 
Parabéns ao Núcleo da Póvoa de Varzim pelo 
aniversário e votos de boa caça. •

Comemoração do 20.º Aniversário da FNA Núcleo de Merelim

Comemoração do 39.º Aniversário do Núcleo da Póvoa de Varzim
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Aconteceu o R’GRABA2017 no passado dia 20 de Maio e esta foi sem dúvida uma grande atividade. Foi realizada na 
Matriz – Póvoa de Varzim, com a organização da Direção Regional e com o importante apoio do Núcleo Pe. Fonte.
Foi efetivamente uma atividade como a apelidamos; de nós para nós!
Ao início da tarde, os participantes, foram chegando ao auditório do Centro Social Monsenhor Pires Quesado onde 
decorreu a abertura oficial. Numa breve intervenção inicial, o Presidente da Direção Regional, Carlos Alberto, saudou 
todos os participantes, com natural destaque para os convidados e explicou de forma resumida que atividade é esta, a 
razão da sua realização e o que dela poderemos esperar. O Joaquim Viana, Presidente do Núcleo anfitrião, agradeceu a 
presença de todos e desejou que esta atividade seja um momento de verdadeira valorização.
Seguiu-se a Jornada de valorização com o tema “ FÁTIMA PARA NÓS ESCUTEIROS” moderada pelo José Luis que 
apresentou o painel de convidados:  O Rev. Pe. Eduardo Duque, o Ch. José Filipe, a Olinda Ribeiro e o Escuteiro Adulto 
Maio Alves. Cada um deles procurou 
ajudar-nos a refletir o tema da 
jornada de diferentes áreas ou se 
quisermos, de vários pontos de vista, 
que na realidade se unem num só; 
Maria é Mãe.
A Jornada foi realmente um marco, 
que nos enriqueceu pessoal e 
coletivamente, ajudou-nos a per-
ce   ber a importância do fenómeno 
Fátima, no nosso meio, no nosso 
País e no Mundo. Contribuiu para 
um melhor conhecimento desta 
realidade que nos liga uns aos outros 
e nos transforma em testemunhos 
de fé e amor.

Destaque
Região de Braga fez o R’GRABA 2017
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Destaque
Depois do intervalo seguiu-se a Eucaristia, 
realizada no mesmo local, no mesmo 
auditório em mais um momento de “nós 
para nós”, animada pelo grupo coral da 
Matriz, composto por Escuteiros da FNA 
e CNE e presidida pelo Rev. Pe. Eduardo 
Duque, o nosso Assistente Regional.
No final da Eucaristia, foram entregues 
várias lembranças de agradecimento e 
foi anunciado o Núcleo que irá acolher 
o R’GRABA2018, Oliveira Stª. Maria, que 
recebeu a passagem de testemunho 
das mãos do Presidente Regional e do 
Presidente do Núcleo Pe. Fonte. 
Seguiu-se o Jantar partilhado, no Colégio 
Sagrado Coração de Jesus, em que cada 
Núcleo foi convidado a trazer o seu farnel 
e viver um bom momento de partilha. O 
Núcleo Pe. Fonte, surpreendeu-nos com 
a oferta de um caldo verde no final do 
jantar, que acabou por ser uma excelente 
surpresa. Após o jantar demos início ao 
fogo de conselho, sem fogo, claro! O mais 
difícil foi começar e um após outro lá foram 
sendo apresentadas as atuações dos vários 
Núcleos presentes. O Núcleo Pe. Fonte 
abriu e fechou o fogo de conselho, com a 
qualidade musical a que já nos habituou e 
pelo meio entre músicas, peças de teatro, 
truques de magia, anedotas, coreografias, 
enfim, tudo serviu para que a noite se 
tornasse muito animada. Aproveitando a 
presença da Olinda Ribeiro, pedimos-lhe 
que nos orientasse a oração da noite que 
encerrou o dia e esta primeira edição do 
R’GRABA.
Durante o R’GRABA decorreu uma boa 
ação coletiva a favor da Iola, uma Escuteira 
Adulta do Núcleo de Pinheiro, que atravessa 
um difícil momento da sua vida, vitima de 
uma grave doença. Apesar disso, a Iola fez 
questão de estar presente no arranque da 
atividade e mostrou a todos que quem tem 
fé luta sempre e não se deixa abater. Uma 
verdadeira demonstração de coragem! 
Em nome da Direção Regional, em nome do 
Núcleo de Pinheiro e em nome da Iola, vimos 
agradecer a todos quantos contribuíram 
para esta causa. Muito obrigado.
Agradecemos também a todos quantos 
tornaram possível o R’GRABA2017, em 
especial ao Núcleo Pe. Fonte que foi 
incansável e exemplar no sentido de serviço 
colocado à disposição da Região. •

R’GRABA 2017
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A Formação esteve em grande atividade com ações realizadas em vários pontos do País. 
Em Setúbal, no passado dia 20 de maio, e dando cumprimento ao Calendário de Formação 
da Região, realizou-se uma ação do Curso Aprofundamento. Em Braga, no passado dia 3 de 
junho realizou-se na Abação, Guimarães, e respondendo às necessidades da Região, uma 
ação do Curso Base. Esta Ação foi considerada histórica pela Direção Regional, por ter sido 
a primeira ação de Formação em que participaram formandos que não foram Escuteiros na 
sua juventude, depois da aprovação e homologação dos novos estatutos e regulamentos. 
No passado dia 3 de junho realizou-se o primeiro dia da Formação, conforme Calendário 
de Atividades Nacional. Com ações de Formação na Região de Lisboa, na Área Norte de 
Formação em Chaves, na Região do Porto e na Área Centro de Formação em Vila Nova de 
Poiares, ao todo foram efetuadas 7 ações de Formação com a participação de 129 Associados 
e 20 formadores. Todas as Ações decorreram com muita tranquilidade, com elevado sentido 

de humildade e interesse, sendo visível uma total troca de experiências entre Formandos e Formadores. Foram um espaço 
de enriquecimento e conquista de novas amizades, sendo unânime a importância deste tipo de formações no crescimento 
sustentado de quantidade aliado à qualidade da FNA e dos seus Associados. •

Realizou-se no passado dia 20 de Maio, na Sede Regional da FNA, o 
Curso de Aprofundamento na Região de Setúbal. O Curso teve início 
pelas 09,30 horas e terminou pelas 17,00 horas. Para este Curso 
inscreveram-se 18 Associados, dos Núcleos de Papa Francisco-
Montijo, Núcleo da Baixa da Banheira, Núcleo de S. José Moita, Núcleo 
de Santa Maria da Graça e Núcleo de Santiago Sesimbra da Região 
de Setúbal e Núcleo Santa Teresa de Calcutá da Região de Évora. O 
Curso decorreu dentro do previsto, iniciando-se com uma oração e 
uma reflexão sobre o Compromisso e a apresentação foi feita através 
dum jogo, que com uma corda de sisal se cria uma teia, teia sobre a 
qual todos participantes devem ficar ligados. E seguindo esta ideia os 
formandos foram distribuídos por 3 Grupos, tendo sido dados os nomes 
de: Grupo Espadarte, Grupo Salmonete e Grupo Golfinho, a cada formando foi entregue um crachá com o nome do grupo 

e do formando. Após esta reflexão, deu-se início aos Módulos, com a 
seguinte ordem: Técnicas de Recrutamento, Planeamento de Atividades, 
Condução de Reuniões e Comunicação, Liderança e Motivação e Gestão 
de Conflitos.  O almoço foi partilhado, cada um trouxe o seu, num clima 
de admirável confraternização e amizade. O Curso terminou com uma 
reflexão final, em que foram utilizados os versos da canção “Impele a tua 
própria canoa” em que se refletiu sobre o papel do voluntário enquanto 
elemento da FNA e sobre o compromisso que isso nos traz. No final dos 
Módulos, procedeu-se à avaliação do Curso. Por fim usou da palavra 
o Presidente da Direção Regional, congratulando-se pela forma como 
decorram os trabalhos  e afirmando satisfação de ter recebido na sua 
Região mais uma vez os elementos da Região de Évora, afirmando que 
a Região de Setúbal estava sempre à sua disposição. •

F0rmação
Formação cumpre programa Nacional

Curso de Aprofundamento na Região de Setúbal

Luís Abreu
Secretário Nacional para a Formação
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F0rmação

Curso de Gestão na Região do Porto

Curso de Gestão na Região de Lisboa

Formação cumpre programa Nacional

No passado dia 3 de junho realizou-se na Região 
do Porto o Curso de Gestão, que decorreu no 
Seminário de Vilar com a participação de vinte 
Associados e tendo como Diretor de Curso o 
Associado António Fontinha e os Formadores 
Jorge, Francisco e José Maria.
Este Curso é composto por dois módulos, tendo 
como finalidade ajudar as Direções de Núcleo 
a executar todo o trabalho administrativo e 
financeiro, assim como, desenvolver a capacidade 
de trabalhar em equipa. Além da uniformização de 
processos dentro da FNA estes cursos com forte 
componente prática, transmitem competências que 
permitem organizar eficazmente os serviços dentro 
do Núcleo, ajudando a identificar e preencher os 
documentos oficiais da FNA. •

No passado dia 3 de junho realizou-se na Região de Lisboa o Curso de Gestão, esta ação decorreu no Centro Social Paroquial 
de S. Paulo com a participação de vinte e oito Associados e teve como Diretor de Curso o Associado João Pedro Lopes e os 
Formadores João Policarpo e o Filipe Relvão. Composto por dois módulos, este Curso tem como finalidade ajudar as Direções de 
Núcleo a executar o trabalho administrativo e financeiro, assim como, desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa com os 
restantes membros da direção. Além da uniformização de processos dentro da FNA este curso com forte componente prática, 
transmite competências que permitem organizar eficazmente os serviços, identificar e preencher os documentos oficiais 
da FNA. Pela natureza dos conteúdos o Curso contou com uma forte participação dos formandos nos trabalhos. Espera-se 
agora que todas as Direções de 
Núcleo comecem a implementar 
de forma rápida e eficaz todas 
as ferramentas colocadas à 
sua disposição. De realçar a 
participação do formador Filipe 
Relvão do Núcleo da Palheira, 
Coimbra que mais uma vez 
demonstrou o seu enorme es-
pírito de serviço e missão. A 
Secretaria Nacional da Formação 
congratula-se com o forte em-
penho da Direção Regional de 
Lisboa em proporcionar for ma-
ção aos seus Associados, que 
alem de permitir uma melhor 
compreensão do funcionamento 
da Associação são excelentes 
espaços de fraternidade. •
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Formação cumpre programa Nacional

Curso Base na Região de Lisboa

Curso de Gestão na Área Centro – Mangualde
– Vila Nova de Poiares – Palheira 

No passado dia 3 de Junho, realizou-se no Centro Social Paroquial de S. Paulo uma ação de Formação do Curso Base na 
Região de Lisboa.
Estiveram presentes nesta ação 20 formandos a saber:
Região de Lisboa, dois Associados do Núcleo Benfica, três Associados do Núcleo do Estoril, dois Associados do Núcleo de 
Penha de França, dois Associados do Núcleo dos Prazeres, cinco Associados do Núcleo de Rio de Mouro, dois Associados 
do Núcleo Santa Maria dos Olivais.
Por solicitação da Secretaria Nacional da Formação, também participaram nesta ação de Formação os seguintes elementos:
Região de Santarém, dois Associados do Núcleo de Almeirim, da Região de Évora, dois Associados do Núcleo de Santa 
Teresa de Calcutá e da Região de Coimbra, um Associado do Núcleo da Palheira.
Entre cada Módulo houve um intervalo de 10/15 minutos, para troca de impressões e convívio entre todos. O almoço foi partilhado, 
cada um trouxe o seu, num clima de confraternização e amizade. No final dos Módulos, procedeu-se à avaliação do Curso.
Os Formadores expressaram a sua satisfação pela magnífica participação dos Formandos e pela forma como decorreu o 
curso, foi um grupo altamente participativo. 
Por sua parte os Formandos expressaram a satisfação pela forma como decorreu o curso, salientando o excecional clima 
entre o grupo (Formadores e Formandos), tendo a simpatia de dizer que estariam sempre disponíveis para futuros cursos 
dinamizados por esta equipa de Formadores.
A Secretaria Nacional de Formação realça o elevado espírito de serviço e compromisso da Equipa de Formação da Região 
de Setúbal, composta pelos Irmãos Escutas Manuel Tomás, Eduardo Baptista e Domingos Macedo, que ministraram os 
módulos deste Curso. •

No passado dia 3 de junho, realizou-se na Área Centro da Formação o Curso de Gestão. Esta ação decorreu na Sede do 
Agrupamento do CNE Vila Nova de Poiares.
Estiveram presentes 6 Formandos, dos Núcleos de Mangualde, Vila Nova de Poiares e da Palheira. Este Curso inicialmente foi 
Coordenado pela Margarida Barosa mas que por motivos pessoais não pôde estar presente no dia da ação, teve como Diretor 
do Curso e Formador o António Cardoso e o Pedro Fonseca como Formador, todos Associados do Núcleo da Marinha Grande.
Embora a adesão não fosse a esperada esta ação foi profícua pela interação e convívio entre os Formandos e Formadores 
e pela participação ativa de todos no decorrer dos trabalhos. 
Entre irmãos Escuteiros não se agradece mas reconhece-se e não podia deixar de referir o enorme espirito de Serviço e 
Compromisso do António Cardoso que com uma vida profissional extremamente exigente quando solicitado está Sempre 
Alerta para Servir. •

F0rmação
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Formação cumpre programa Nacional

Curso de Gestão na Área Norte  – Chaves – Vila Real – Lamego

Curso Base na Região de Braga

No passado dia 3 de junho, realizou-se na Área Norte da Formação o Curso de Gestão. Esta ação decorreu na Quinta do 
Rebentão em Chaves.
Estiveram presentes oito Formandos, dos Núcleos de Chaves, Vila Real e Lamego, o que sendo manifestamente pouco, 
foi no entanto simbolicamente bastante, por abarcar três Núcleos de duas Regiões, Vila Real e Lamego. Além disso, 
são Regiões sem estruturas Regionais e Núcleos 
da “periferia” da FNA pelo que qualquer atividade 
que permita o trabalho em conjunto, a interação 
e convívio entre os seus Associados, com poucas 
oportunidades de vivenciar este tipo de situação, e o 
contacto e proximidade com as estruturas Nacionais 
da Associação, que eles seguramente apreciam 
mais que os Núcleos com Direções Regionais, é com 
certeza extremamente positiva e profícua, mas outros 
aspetos positivos há a considerar:
1 – A forma interessada e positiva com que os 
Formandos acolheram o Curso;
2 – A participação ativa e pró-ativa dos Formandos nos 
trabalhos do Curso;
3 – As sugestões e críticas que nos forneceram pistas 
muito positivas para o aperfeiçoamento do Curso e o limar de algumas “arestas”;
4 – O intercâmbio de experiências pessoais, institucionais e Escutistas entre todos os participantes;
5 – O ambiente de alegria e espírito positivo reinante durante toda a Ação de Formação;
6 –A participação de alguns familiares no intervalo para o almoço, que permitiu o reforço da alegria e do ambiente positivo;
7 – A caminhada com visita guiada ao Parque ao qual pertenciam as instalações onde decorreu o Curso;
8 – O ambiente informal e extremamente prático dos trabalhos, mas com profundo respeito entre todos os participantes 
e notória apreciação do esforço dos dois Diretores de Formação da Região de Braga que ministraram o Curso, José Luis 
Silva e Luis Abreu.
Apesar da aparente baixa participação, o resultado foi extremamente positivo, sobretudo pelo reforço do espírito Escutista e 
ligação à Associação das Direções destes 3 Núcleos. Pode assim concluir-se que os resultados obtidos foram inversamente 
proporcionais ao número de Formandos que participou no Curso.
A Secretaria Nacional da Formação agradece à Câmara Municipal de Chaves pela cedência das instalações e realça o enormíssimo 
espirito de serviço da Presidente do Núcleo de Chaves Paula Campos que organizou a logística desta ação de formação. •

No seguimento do caminho que pretendem fazer, no crescimento em quantidade aliado à qualidade, a Região de Braga 
levou a efeito no passado dia 03 de Junho a 6.ª edição do CB – Curso Base.
Com a organização da Direção Regional e a responsabilidade logistica do Dep. Regional para os recursos na formação, 
esta ação, que decorreu na Sede do Núcleo de Abação, 
envolveu 3 formadores e 22 formandos dos Núcleos 
de Abação, São Dâmaso, Vila do Conde, São Mateus – 
Medelo e ainda de Valbom e Santo Isidoro de Romariz 
da Região do Porto.
Ficará registada históricamente, esta edição do CB, por 
ter sido a primeira em que participaram pessoas que não 
foram Escuteiros na sua juventude, após a aprovação e 
homologação dos novos estatutos e regulamento.
Fica o agradecimento ao Núcleo de Abação pelo 
acolhimento e pelo empenho na preparação do espaço 
que recebeu a formação. •

F0rmação
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Coimbra faz caminho para nova Região na FNA

Fundação de Núcleo da FNA
Condeixa-a-Nova – Coimbra

Fundação de Núcleo da FNA
S. Paulo de Frades – Coimbra

O Chefe do Departamento Nacional para a Expansão da FNA, Filipe Relvão, a convite do Presidente da Mesa do Conselho 
Regional de Coimbra do CNE, fez uma pequena apresentação sobre a FNA no Conselho Regional do CNE na Região de Coimbra.
Na apresentação, foi focado a FNA nos dias de hoje, 
explicando algumas vantagens da FNA assim como de 
se criarem mais Núcleos na Região, tentou-se ainda 
desmistificar algumas ideias erradas existentes sobre o 
que é e quem é a FNA.
Alguns Dirigentes no final da apresentação aproveitaram 
ainda para tirarem algumas dúvidas.

A FNA, agradece a oportunidade dada pelo Presidente da Mesa do Conselho Regional do CNE, podendo assim servir para 
que futuros Escuteiros que depois de fazerem a sua partida no CNE e que tenham 22 anos, possam ter um caminho dentro 
do Escutismo na FNA com um projeto com dedicação ao Voluntariado e apoio à Comunidade. •

O chefe do Departamento Nacional da Expansão da FNA, 
Filipe Relvão mais alguns dos futuros Associados reuniram 
para dar lugar à Fundação do Núcleo, ideia que foi levada 
a cabo depois de encontro onde foi feita uma apresentação 
sobre a FNA e sua Missão.
Desta forma foram preenchidas e entregues as documen-
tações para a oficialização do Núcleo, que em data a 
combinar fará a sua Cerimónia de Compromisso junto da 
Comunidade. •

O chefe do Departamento Nacional da Expansão da 
FNA, Filipe Relvão, acompanhado pelo Presidente e 
Vice-presidente Nacional reuniram no dia 24 de junho 
de 2017, com alguns dos futuros Associados para dar 
lugar à Fundação do Núcleo de S. Paulo de Frades - 
Coimbra.  Encontro onde foi feita uma apresentação sobre 
a FNA e sua Missão, foram preenchidas e entregues as 
documentações para a oficialização do Núcleo, que em 
data a combinar fará a sua Cerimónia de Compromisso 
junto da sua Comunidade. •

Expansão
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Guarda faz caminho para nova Região na FNA

Fundação do Núcleo da Guarda
e do Núcleo Tortosendo da FNA da Região da Guarda

Região de Aveiro elegeu a Mesa do Conselho Regional
e nomeou o Coordenador Regional

O chefe do Departamento Nacional da Expansão da FNA, Filipe Relvão, acompanhado pelo Presidente e Vice-presidente 
Nacional reuniram no dia 25 de junho de 2017, com alguns dos futuros Associados dos Núcleos da Guarda e de Tortosendo da 
Região da Guarda, onde estiveram presentes representação dos Núcleos já existentes da Covilhã, Teixoso e Fundão.  Neste 
encontro foi feita uma apresentação sobre a FNA e sua Missão, foram entregues as documentações para a oficialização dos 
Núcleos novos. Foi feita a marcação de um Curso Base para os dois Núcleos novos, assim como alguns detalhes para que 
em data a combinar se fará as Cerimónias de Compromisso junto das  suas Comunidades. •

O Presidente Nacional da FNA acompanhado pelo Vice-presidente Nacional e o Secretário Internacional da FNA dirigiram 
os trabalhos do Conselho Regional da FNA, Região de Aveiro para a Eleição da Mesa do Conselho Regional, que depois da 
apresentação de uma lista Candidata, foi votada pelos Associados presentes. Depois da contagem dos votos deu-se lugar à 
Tomada de Posse, Feita pelo Presidente Nacional e testemunhada pelo Vice-presidente e Secretário Internacional. 
A Mesa do Conselho Regional já em funções pediu aos Associados para que fosse escolhido o nome de um Associado para 
a Função de Coordenador Regional, tendo sido escolhido por todos o Associado Antero Fernandes do Núcleo de Águeda, 
que ficou logo em função para dirigir a Região até às Eleições Regionais que terão lugar no Próximo Conselho Regional 
Eleitoral agendado para o dia 11 de Novembro de 2017. No final foi cantada a Oração do Escuta dando Graças  a Deus pela 
maneira como tudo correu  e assim deram-se por encerrados os trabalhos, desejando a todos  votos de bom trabalho. •

Expansão
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35.º ANIVERSÁRIO da ASE - MANTEIGAS, 10/Junho/2017

Participação da Fraternidade de Nuno Álvares, na reflorestação da Serra da Estrela

Reconhecendo o esforço e a dedicação que a FNA tem vindo a praticar desde há 10 anos, numa cooperação com a ASE, 
traduzida na plantação e sementeira de espécies autóctones, em áreas da Serra da Estrela, 

foi deliberado por esta direcção atribuir-lhes o GALARDÃO CRISTAL DE GELO [ASE: ofício 31/GAL/2016 22/dez/2016]

A Fraternidade de Nuno Álvares - FNA, Associação de Escuteiros Adultos, aderiu 
aos objectivos do projecto dos Amigos da Serra da Estela – ASE, “1 Milhão de 
carvalhos para a Serra da Estrela” – 1MCSE, a partir de 2007, alguns anos após 
os fogos florestais que assolaram o vale glaciar e zonas limítrofes alterando 
significativamente o ecossistema de montanha.
As diversas iniciativas dinamizadas pela ASE no âmbito do projeto 1MCSE, tiveram 
ampla divulgação nos meios de Comunicação Social e incentivaram muitas 
Associações a participar coletivamente, onde muitos Escuteiros, de várias idades 
e zonas do país, contribuiram com o seu Voluntariado para esta causa com vista à 
recuperação ecológica do coberto vegetal, principalmente em ações de plantação 
e sementeira para recriar manchas de carvalhal em locais seleccionados da 
Serra da Estrela. 
Ainda que informalmente, a partir do outono de 2007, estreitaram-se laços entre 
a ASE e a FNA e concretizaram-se ações de colheita de bolota de carvalho-negral 
e carvalho-alvarinho, de plantação de medronheiros e de carvalhos em taludes 
da estrada de Verdelhos. Posteriormente estas bolotas foram usadas em ação de 
Voluntariado da FNA, de sementeira e propagação em colaboração com o projecto 
de estufas da EDP (Setúbal), com vista a garantir a quantidade necessária para 
plantação e retancha em dois locais definidos, em altitude, em campanhas nos próximos anos, como se veio a verificar.
O relacionamento vingou e converteu-se em 2012 (31/março) na assinatura de Acordo de Cooperação entre a FNA e a ASE, 
assumindo destacado objetivo para os Escuteiros Adultos, a participação ativa ao nível local e Regional e a sensibilização 
ambiental em relação à ecologia de montanha da Serra da Estrela, na preservação dos seus valores naturais, patrimoniais 
e culturais e a sustentabilidade dos seus recursos e da sua biodiversidade.
A completar 5 anos, o nosso Acordo de Cooperação tem mostrado vitalidade, através da realização anual de atividade 
Nacional de Ambiente com a participação de Escuteiros Adultos de todo o país e, no acompanhamento direto com a ASE, 
nos locais de plantação com carvalho-negral (candeeirinhas 1690m) e com carvalho-alvarinho (verdelhos 950m).
O “terreno de jogo” da Serra da Estrela tem vindo, porventura, a forjar e reforçar amizades e consciências e a renovar 
a capacidade da ação mobilizadora do Voluntariado Ambiental e respeito pelo ambiente que nos rodeia, com o objetivo 
comum de “… deixar o mundo um pouco melhor que o encontrámos”. 
Por estas razões, a Direção Nacional da Fraternidade de Nuno Álvares agradece publicamente em nome de toda a 
Associação a distinção que lhe foi atribuída pela ASE onde se fez representar nesta cerimónia através do Departamento 
Nacional de Ambiente pelo seu Chefe de Departamento Nacional, David Loureiro e as Direções dos Núcleos da Covilhã, do 
Teixoso e do Fundão. •

Alerta para Servir - Departamento Nacional de Ambiente

Ambiente
Cerimónia de entrega do Galardão Cristal de Gelo
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Nos dias 8 e 9 de Maio, a Região de Setúbal, instalou em Benavente um posto de 
apoio aos peregrinos oriundos do Algarve, Alentejo e da Península de Setúbal 
que se deslocavam para Fátima, tendo contado desde a primeira hora com a 
colaboração da Câmara Municipal de Benavente, com os Bombeiros Voluntários 
de Benavente e com Marinha Portuguesa.
Passaram por este posto cerca de 600 peregrinos, originários dos seguintes 
locais: Azeitão, Barreiro, Quinta do Anjo, Pinhal Novo e Fernão Ferro.
Neste local puderam encontrar um espaço para descansar, retemperar as 
forças, com algum alimento, uma bebida quente, água e barras energéticas, 
Também montaram macas para a assistência de primeiros socorros, lavagem 
dos pés e massagens, existiam também espaços sanitários para a sua higiene.
Havia ainda pessoal médico e de enfermagem, tendo sido efectuados, 25 cuidados de enfermagem e 22 massagens.
Nesta acção colaboraram 22 elementos dos Núcleos da Baixa da Banheira, Papa Francisco – Montijo, João Batista - Vale 
de Milhaços, S. José - Camarinha, Santiago – Sesimbra, Santo André - Barreiro, e da Direção Regional, mais 3 do Núcleo 

de Samora Correia, da Região de 
Évora. Aliaram-se também a tempo 
inteiro a esta ação 11 voluntários, não 
Escuteiros, mas que vêm colaborando 
assiduamente connosco,  incluindo 1 
médico, 2 enfermeiros e massagistas.
Esta acção que fazia parte do plano 
trienal do mandato da Direção Regional 
(2014/2017), foi enquadrada na activi-
dade Nacional de “Caminhando com 
Maria”. •

Destaque
FNA – Região de Braga participa no GREEN WEEK

FNA – Região de Setúbal deu “Apoio aos Peregrinos”
A caminho de Fátima

No âmbito da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia 2020, nos passados dias 2, 3 e 4 
de junho, o Laboratório da Paisagem levou a efeito mais um GREEN WEEK cujo objetivo é levar a 
público os vários métodos de sustentabilizar o planeta.
Assim a FNA Região de Braga, através do seu Departamento de Ambiente esteve presente e 
participou neste evento, demonstrando através do fogão e do forno solar que é possível cozinhar 
sem recurso a qualquer outro tipo de energia que não a solar.
No decorrer desta atividade não só cozinhamos vários tipos de alimentos como também os demos 
a provar ao público, que se mostrou muito curioso e interessado pela matéria.
A apresentação do nosso trabalho foi bastante admirado e elogiado quer pela organização do 
evento quer pala diversidade de público que nos visitou e connosco interagiu. •
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Informação
A Caminhada com Maria

Aproxima-se a data definida para a chegada da Imagem da Virgem Peregrina ao 
Santuário de Fátima que será no próximo dia 17 de Setembro.

Embora a data escolhida seja o dia 17 de Setembro, convidamos todos os Associados 
que o pretendam a marcar presença no dia 16 de Setembro , onde o Grupo Organizador 
do IX ACANAC , que será realizado no próximo ano, composto por elementos dos 
Núcleos de Vila Real e Chaves, irá participar na recitação do terço e na Procissão das 
Velas desse dia, como forma de pedir a benção da Virgem para este empreendimento 
que esperamos todos seja um momento alto de Compromisso e de Acção.

Programa 

dia 17 setembro, será preenchido da seguinte forma.

 9h00 – Concentração dos Associados no Parque de Estacionamento do Santuário (o número do parque será indicado 
mais próximo da data)

 10h00 – Desfile da FNA até à Capelinha das Aparições
 11h00 – Celebração Eucarística  no  altar do Santuário

Após as Cerimónias, iremos realizar um almoço partilhado e estamos a preparar um momento de divulgação do IX ACANAC 
FNA 2018. •

A Caminho do ACANAC FNA 2018
Tal como prometido no Programa da Direção Nacional, em 2018, 
realizar o IX ACANAC da FNA, como a Grande Festa dos Escuteiros 
Adultos e suas famílias.

O IX ACANAC da FNA já está no terreno... A Equipa Organizadora 
esteve reunida nos nos Fins de semana 20 e 21 de maio e 8 e 9 de 
julho de 2017 em encontros de trabalho no local onde se vai realizar 
a atividade, “Três Minas”, “Vila Pouca de Aguiar”, Região de Vila Real.

Estejam atentos ao Blog Nacional no dia 19 de julho de 2017. •

fna-escuteiros.blogs.sapo.pt
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No ano do Centenário das Apari-
ções em Fátima e na visita de 
Sua Santidade o Papa Francisco 
vários radioamadores da nossa 
Associação responderam de for-
ma positiva para colaborar com 
o Departamento Nacional de 
Radioescutismo na ativação de 
uma estação especial de rádio 
que solicitada pela Associação 
de Radioamadores do Distrito de 
Leiria à Autoridade Nacional das 
Comunicações (ANACOM) que se 
denominava de CS2POPE. Esta foi 
uma missão também na proposta 
da temática anual da nossa Associação, que tem a designação de Caminhada com Maria.
O desafio que o Departamento Nacional de Radioescutismo lançou e evidenciou bem a 
importância que tem a Virgem Maria na nossa vida e dos radioamadores da FNA. À nossa 
equipa juntou-se também um dirigente radioamador do Agrup. 390 de Mafamude CNE.
A estação especial CS2POPE funcionou durante toda a semana comemorativa do 
Centenário das Aparições de Fátima, por diversos radioamadores a título individual, 
outras Associações de radioamadores e Rede de Emissores Portugueses. Mas, na 
noite de 12 e durante todo o dia 13 de Maio a estação foi operada pela Fraternidade. 
Durante esta semana de comunicações foram estabelecidos mais de cinco mil 
contactos com outras estações de rádio espalhadas pelo mundo, tendo o nosso 
grupo de radioamadores realizado quase mil contactos durante as 24 horas da nossa 
participação em Fátima.
Esta foi também uma forma de para mostrar ao mundo através das comunicações o 
que se viveu naquela semana em Portugal e em Fátima. 
Durante estes dois dias de peregrinação e visita de Sua Santidade o Papa Francisco, 
toda a equipa teve oportunidade de cumprimentar muitos elementos da nossa 
Associação que estavam em Fátima e a estação de rádio (CS2POPE) foi ainda visitada 
por vários escOUteiros (FNA, CNE e AEP).

O DNR/FNA já está a preparar o JOTA/JOTI de 2017, 
que decorre durante o terceiro fim-de-semana de 
outubro, as estações nacionais para o JOTA (CR6FNA) 
e JOTI a FNA-NAC vão estar a operar a partir da 
Região do Porto, mais precisamente em Oliveira do 
Douro na sede do Núcleo local.
Este ano esperamos superar o número de participações 
na FNA nesta atividade que é a maior a nível mundial do 
escOUtismo, é uma oportunidade que todos os nossos 
Associados não podem perder. Brevemente será 
disponibilizada mais informação para a participação 
dos Núcleos da FNA nesta atividade. •

Radioescutismo
O DNR na “Caminhada com Maria”

Órgão Oficial
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Ano XII - N.º 37
mai-jun 2017

Ficha Técnica

Diretor:
Domingos Leal do Paço

Designer
Execução Gráfica:

Luís Tavares

Reportagem fotográfica: 
Luís Tavares
Duarte Lopes
João Gomes

Internet:
Duarte Lopes

Colaboraram neste número:

Domingos Leal do Paço
João Policarpo

João Pedro
António Fontinha

Luís Abreu
David Loureiro
Jorge Marques

Filipe Relvão

PENSAR
GLOBALMENTE É AGIR

Comunicamos pelas novas
Tecnologias a INTERNET
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