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Escuteiros Adultos

Conselho Regional da FNA, Região da Guarda elegeu a Mesa
do Conselho e nomeou o Coordenador Regional

Editorial

Tema Anual “CIDADANIA” forma IDEAL
de partilharmos o SERVIÇO
Caros Amigos Fraternos,

É com grato prazer que me dirijo a todos vós
neste primeiro Compasso de 2018.
Após o lançamento do Tema Anual, que espero
esteja a despertar em todos uma enorme vontade
de ação, têm sido muitas as ideias que vão
surgindo sobre as formas como vai ser possível
a divulgação das muitas ações, acreditamos que
os nossos Núcleos vão certamente promover por
todo o País.
Este ano, o Tema Anual é certamente querido
de todos pois tem muito a ver com a razão de
ser da nossa ideia de Escuteiros Adultos que se
baseia de uma forma muito clara num IDEAL de
partilhamos, o SERVIÇO.
Se, estamos certos que essa é a nossa forma de estar, apenas falta conseguir fazer
o mais fácil que é passar ao papel com imagens e textos se possível, os diversos
momentos que fazem parte das nossas ações de voluntariado, umas mais inovadoras,
outras mais clássicas, mas todas elas representando o que vamos fazendo ao serviço
do nosso próximo sempre de coração aberto e cheio daquela força que emana de nos
sentirmos úteis a cada momento.
O desafio que vos lançámos, e que esperamos seja aceite por todos é simples… basta
sermos capazes de realizar uma ou mais ações que possam ser demonstrativas do que
é feito pelos nossos Núcleos.
A essas ações documentadas, será dado o devido destaque e certamente serão
merecedoras de um GRANDE BRAVO BRAVISSIMO, no dia 13 de outubro, quando nos
encontrarmos para celebrar em conjunto o ano de 2018 pleno de AÇÃO e de realizações
de gente COMPROMETIDA e disponível para o SERVIÇO aos outros.
Realizámos no princípio do mês de janeiro o nosso encontro anual de responsáveis
INDABA – INDUNA 2018 onde ultrapassou as nossas espectativas, tanto pelo número de
responsáveis Regionais que estiveram presentes de todas as Regiões do País, nossos
Chefes dos Departamentos Nacionais e Direção Nacional, mas também pela forma
com que todos trabalharam os temas apresentados, avaliando e explicando o que se
fez e consta no relatório de 2017, assim como discutindo e avaliando as propostas para
as atividades de 2018. Todos os nossos Chefes dos Departamentos Nacionais e Equipa
Nacional estão de parabéns pela forma tão empenhada e comprometida estando
sempre disponíveis para trabalhar, a todos estou muito reconhecido.
Não gostaria de terminar sem recordar também, que estamos em ano de FESTA, com
a realização do nosso IX ACANAC FNA 2018, que pela demonstração da forma como
temos sentido a adesão de todos vós, vai ser um marco importante dentro da nossa
FNA, quero agradecer a disponibilidade que a Equipa Organizadora tem demonstrado,
sendo prova que só gente COMPROMETIDA consegue levar em frente projetos sempre
com uma generosidade digna de verdadeiros Escuteiros.
Espero por vós no Conselho Nacional de Representantes em Fátima,
Saudações Fraternas •
Domingos Leal do Paço
Presidente Nacional da FNA
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A quaresma é um tempo litúrgico de especial
significado. Este tempo não tem sentido só por
si, e não existe como um fim em si mesmo.
É um tempo de caminho, de caminhada,
peregrinação, para algo mais importante que
lhe dá sentido: A Páscoa. A páscoa é, em si,
o centro da nossa vida de fé, e vida litúrgica.
Todos os sacramentos que celebramos e a vida
de fé que somos chamados a viver e a seguir
nascem da páscoa e têm nela o seu significado
profundo: a ressurreição de Jesus, a sua
passagem da morte à vida.
Continuamos a ter necessidade do que diz o
Pai Bondoso da parábola do “Filho Pródigo”,
ou dos “dois filhos” em Lucas 15, 11-32: “este
meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado”. No nosso tempo,
temos muitas situações de “morte”, e muitos de nós, ou nossos irmãos, que estão ou
se sentem “perdidos” com tantas coisas que a vida tem e faz acontecer. Hoje, estas
situações, a par com a solidão, são como uma epidemia, ou doença. Hoje, muita
gente está doente no corpo ou na alma, e em muitos casos com graves depressões.
Muitas destas situações têm sua origem na falta de sentido: falta de sentido na e
para a vida.

PÁSCOA

A Quaresma e o sentido da vida

O Papa, na sua mensagem para a quaresma deste ano de 2018, aponta-nos algumas
das situações do nosso tempo que ajudam a conduzir à sensação de vazio existencial,
de “morte” e de “perda de sentido”: Os “falsos profetas” que assumem diferentes
formas e são como “encantadores de serpentes”, ou como “charlatães” e esvaziam
a vida e a alma de cada um; por outro lado, o papa aponta o “coração frio”, a falta de
amor, como outro mal que no extremo conduz ao “inferno”, ou seja, o vazio total, ou o
gelo, que apaga o calor do amor, e cujas consequências são sentidas na relação com o
próximo, e também na própria natureza.
Perante isto, pergunta o papa: Que fazer?
E aponta como remédios:
1. O remédio, por vezes amargo da verdade, que a Igreja, mãe e mestra, nos
oferece.
2. E também o remédio doce da oração, da esmola e do jejum. A oração que nos
ajuda a descobrir as mentiras secretas com que por vezes nos enganamos; a
esmola que nos ajuda a descobrir que o outro é nosso irmão; e o jejum, ou a
penitência, que tira a força às nossas violências e nos desarma para o bem do
nosso crescimento.
Se acolhermos a oração centrada na Palavra de Deus, a esmola como expressão de
amor solidário, e o jejum como exercício de libertação, chegaremos à Páscoa que nos
alimenta e teremos mais e melhor sentido para as nossas vidas. A luz e o fogo da
Páscoa iluminam-nos. Sugiro a leitura da parábola do Filho Pródigo, já referida, e da
Mensagem do Papa para a Quaresma deste ano. •

Pa. Joaquim Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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Expansão
Conselho Regional da FNA, Região da Guarda elegeu a Mesa do
Conselho e nomeou o Coordenador Regional
No passado dia 27 de janeiro de 2018, a Direção Nacional da Fraternidade de Nuno
Álvares, esteve na Guarda, representada pelo seu Presidente Nacional, Domingos
Leal do Paço, para presidir ao 1.º Conselho Regional da Região da Guarda com
Eleição da Mesa do Conselho Regional, assim como a nomeação do Coordenador
Regional que ficará a dirigir a nova Região da Guarda até ao próximo Conselho
Regional Eleitoral, que elegerá a Direção Regional e Conselho Fiscal Regional.
Este Conselho teve lugar no Seminário Maior da Imaculada
Conceição na Cidade da Guarda com a agradável presença
de sua Ex.ª Reverendíssima D. Manuel da Rocha Felício,
Bispo da Guarda, Senhor Cónego Manuel Pereira de
Matos em representação do Seminário, assim como a
agradável presença do nosso Associado e Assistente
do Núcleo da Guarda, Senhor Padre Virgílio Ardérius e
grande representação de Associados de todos os Núcleos
da Região da Guarda, Covilhã, Teixoso, Fundão, Guarda e
Tortosendo.
Para abertura, o Presidente Nacional dirigiu algumas
palavras de agradecimento ao Senhor Bispo e a todos
os Fraternos de boas vindas por estarem presentes
neste tão nobre acontecimento para o Escutismo
Adulto na Região da Guarda, de seguida o Senhor
Bispo fez os agradecimentos dando uma mensagem
de estimulo e coragem para todos os Fraternos
presentes, deixando bem claro que iria acompanhar e
estar sempre ao lado de todos os Escuteiros tanto do
CNE como agora da FNA.
O Conselho Regional Eleitoral da Guarda começou,
dando lugar à ordem de trabalhos, sendo apresentada
a lista A única candidata à Mesa do Conselho Regional,
que depois da votação deu lugar à Tomada de Posse,
seguindo-se a Nomeação do Coordenador Regional por
proposta das Direções dos Núcleos da Região.
A Mesa do Conselho Regional ficou composta pelos Associados, Presidente, Olívio Duarte Fazenda do Núcleo da Covilhã,
Vice-presidente, João Carlos de Oliveira Camurça do Núcleo da Guarda e o Secretário, João Manuel Branco da Silva do
Núcleo do Tortosendo, para Coordenador Regional foi nomeado, Francisco Farias do Núcleo da Covilhã.
O Conselho Regional acabou, dando lugar a um convívio entre
todos, estando presente a boa disposição, refletindo assim o
interesse e excelente relação de Amizade entre todos, respeito
mútuo e de trabalho conjunto que tem vindo a fazer ao longo dos
últimos meses na missão e no serviço a que se submetem como
Escuteiros Adultos em prol de uma FNA Mais COMPROMETIDA…
Mais ATUANTE… Mais CAPAZ DE SERVIR…

Desejamos a toda a Região da Guarda, Votos de um Bom Trabalho. •
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Ambiente
1200 raízes (mais) no alvão
Motivação, Serviço e Voluntariado da FNA

David Loureiro
Chefe do Departamento Nacional
de Ambiente da FNA

“Caros irmãos escutas” … bem podia ser assim o início deste artigo em jeito de carta que estou a remeter para quem tem
participado ativamente e ainda mais a quem não participando está muito atento ao que se passa na associação e ainda mais no
pilar do Ambiente.
Pois, em vez de uma descrição do desenrolar da atividade, vou dar preferência, como DNA, em perscrutar e deduzir ilações sobre
esta sétima edição da atividade “Criar Raízes” e quarta como atividade nacional de ambiente, pela posição singular, de vanguarda
e de legado escutista que tem vindo a ocupar na história recente da FNA, a par dos ciclos “Reflorestação do CNAE” (2010-2015),
da “Um Milhão de Carvalhos para a Serra da Estrela” (2009-) e da “FNA Al-Gharb” (2016).

Motivação (Compromisso)
Consciente da sua missão de desenvolver um serviço voluntário aos outros e de proteção da Natureza e do Ambiente
(Estatutos art.º 2), a FNA tem cooperado e protocolado com entidades como o CNE, o ICNF, a ASE, Associações de Baldios,
Municípios e Juntas de Freguesia, EPAL, AdA e outras empresas, através da inclusão de duas atividades nacionais de
ambiente na sua programação anual.
Neste contexto, o DNA em parceira com as Regiões e os núcleos locais tem vindo a dinamizar os seus associados
na participação e acompanhamento anual das ações de plantação de autóctones e na erradicação de infestantes,
maioritariamente em áreas protegidas, procurando estreitar o relacionamento com as entidades e com os técnicos que
administram ou intervêm naqueles territórios.

Serviço (Ação)
Como motivação da nossa colaboração regular e sob
orientação daquelas entidades, tem sido ao longo dos
anos, na vertente técnica em alternativa à escassez
dos serviços oficiais, que os nossos fraternos têm
colaborado como voluntários.
Temos sido solicitados para tarefas exigentes de
recuperação ecológica de socalcos, encostas e veredas,
no adensamento de corredores ripícolas, tendo
com resultados evidentes o restabelecimento dos
ecossistemas, o combate à erosão, a criação de barreiras
corta-vento e até condições para acampamento.
Convenientemente durante o outono/inverno, com mais
água no solo (e mais frio), em cotas de média montanha
(800 a 1600m), a associação tem participado nos
programas das áreas protegidas, na reflorestação de
espécies autóctones, na preparação do terreno e abertura
de covas e valas, na plantação e retancha, na manutenção
e limpeza de arvoredo e no controlo de espécies invasoras.
Neste espírito de serviço de escuteiros adultos,
com associados de várias regiões empenhados em responder “Alerta para Servir”, num balanço de centenas de horas
de voluntariado ambiental, a FNA tem dado a sua contribuição ao estilo escutista para assegurar a conservação dos
ecossistemas de montanha e travar a perda de biodiversidade (ODS 15).
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Ambiente
Voluntariado (Constrangimentos)
Neste contorno de motivação e serviço do pilar Ambiente da FNA, desenvolveu-se a atividade “Criar Raízes VII” (2018), nos
dias 3 e 4 de fevereiro, tendo como território de intervenção voluntária a área protegida do rio Olo no coração do Parque
Natural do Alvão, com a participação de cerca de 70 associados, numa organização repartida entre o Núcleo Cidade Vila
Real, o DNA (ambiente) e o DNR (radioescutismo).
Como foi oportuno realçar no início, o “Criar Raízes VII” assumiu sem dúvida uma posição de vanguarda no universo
escutista nacional pelo seu ambicioso programa de atividades num fim-de-semana, mas gostaria de me concentrar no
legado ambiental que ficará com certeza gravado na memória dos participantes.
Em torno do ecossistema ribeirinho do rio Olo, onde se desenvolve a truta e outras espécies piscícolas que são alimentadas
pelos nutrientes da galeria ripícola do rio Olo, o voluntariado do “Criar Raízes” permitiu a plantação nas suas margens de
cerca de 1200 exemplares de freixo (Fraxinus angustifólia Vahl.), salgueiro (Salix alba L.) e amieiro (Alnus glutinosa L.), e
ainda a grata constatação de terem sido identificados exemplares da plantação do ano passado.
A sua preparação e objetivos foi cuidada com o ICNF e a plantação foi organizada em quatro grupos para locais distintos, cada um
acompanhado por radioamador da fraternidade, coordenados pela estação móvel radioescutista CR6FNA (DNR) instalada no local.
Infelizmente, a conjugação das condições climatéricas adversas e do terreno escarpado das margens do rio, provocaram uma
desconcentração no grupo cuja plantação era mais exigente, situação que embora não tivesse implicações de segurança e de ter
sido acompanhada pelos radioamadores do DNR, leva a uma reflexão para futuras atividades.
Aliás, a temática das espécies piscícolas nas áreas protegidas do Alvão, foi desenvolvida na visita que o contingente
realizou ao Posto Aquícola do Torno, um local de referência do ICNF na produção da espécies de truta comum (Salmo truta
L.) e truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) dedicado ao repovoamento e utilização industrial. Neste braço do rio Torno,
observou-se os tanques das diversas etapas de crescimento, desde a reprodução à engorda e muito se aprendeu sobre
algumas das características do comportamento da truta.
Neste enquadramento da Serra do Marão foi “apadrinhada” a devolução à Natureza
de uma Coruja-do-mato (strix aluco) recuperada pelo Centro de Recuperação de
Animais Selvagens do Hospital Veterinário da UTAD, entidade que gentilmente se
associou ao nosso evento.
Reconhecendo o esforço e dedicação do Núcleo Cidade Vila Real por ter
“carregado” o empreendimento, vale a pena refletir para futura atividade, entre
as oportunidades e as dificuldades do desdobramento do ”terreno-de-jogo” que
foi feito nesta atividade e a consequente fadiga e pegada carbónica daí resultantes
para o contingente, devendo ser ambas uma nossa preocupação. Entre sábado
e domingo, o contingente composto por dezena e meia de viaturas, deslocou-se
entre três aldeias e uma cidade, com gratidão para quem nos recebeu ou permitiu
a nossa estada - Clube Desportivo e Sé, em Vila Real, acantonamento no CRAE em
Campeã, almoços em Lamas d´Olo e Ansiães.
Muitas dezenas de horas e centenas de passos depois, com as dificuldades inerentes
a serem ultrapassadas pela satisfação de se ter atingido o objetivo determinado
para a plantação e de ter correspondido à expetativa do ICNF, podemos avaliar
como muito positiva a “Criar Raízes VII”. Justifica-se em próxima edição, o seu
dimensionamento ajustado à nossa associação, para evitar perder aquilo que
somos como escuteiros adultos, um grupo de trabalho organizado, comprometido,
ativo e voluntário em causas nacionais.
Para os quatro novos escuteiros adultos do Núcleo Cidade Vila Real que fizeram
o seu compromisso nesta atividade, desejo as maiores felicidades e votos de
muitas Raízes. •
Alerta para Servir
David Loureiro
Departamento Nacional de Ambiente
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Ambiente
Criar Raízes VII: Um Alvão cada vez mais rico!
Voluntariado Ambiental

Mais uma vez a Fraternidade Nuno Álvares respondeu a chamada para participar no
Criar Raízes, uma iniciativa anual de voluntariado ambiental que conta com o apoio da
Direção Nacional da FNA e do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e que
somou este ano mais de 70 participantes de vários pontos do país.
No total, foram plantadas 1.200 árvores, entre freixos, amieiros e salgueiros, nas
margens do rio Olo, em condições extremas onde as dificuldades foram grandes mas
com a nossa força, vontade e determinação conseguimos levar a bom porto. Esta acção
visa o equilíbrio do ecossistema ribeirinho nomeadamente no adensamento ripícola
com arvoredo daquele tão importante curso de água que atravessa o Parque Natural
do Alvão.
A atividade envolveu ainda uma visita ao Posto Aquícola do Torno, no Marão, um dos mais antigos e mais produtivos
do país, onde os participantes puderam conhecer melhor o processo de criação de trutas, um esforço dos serviços de
ambiente para, por exemplo, repovoar os rios da região norte.
Para a realização desta atividade, além da parceria imprescindível do ICNF, através do Parque Natural do Alvão, e da
Direção Nacional da FNA, através do Departamento de Ambiente, o Núcleo Cidade de Vila Real pode contar com o apoio
logístico de algumas empresas locais, nomeadamente a Padaria Doce Fresco (que garantiu um desconto no pão), o
Restaurante Grill O Costa (que garantiu um desconto nas refeições) e as Frutas Normando (que ofereceu as frutas).
Não podemos deixar ainda de manifestar o nosso agradecimento a outras instituições, nomeadamente o Sport Clube de
Abambres (que cedeu os balneários), à Junta de Freguesia de Borbela e Lamas d’Olo (que cedeu o espaço para o almoço
de sábado), À Junta de Freguesia de Ansiães (que cedeu o espaço para o almoço de domingo) e, muito especialmente, ao
sr. Norberto, que mostrou a sua disponibilidade e amizade.
De sublinhar também a participação ativa do Departamento de Radioescutismo da FNA, que trouxe para a atividade
a utilização do radioamadorismo como uma ferramenta ao nível das comunicações durante os trabalhos no terreno.
Esperamos que esta experiência se repita!
Se quando estamos na Natureza estamos mais próximos de Deus, quando a tratamos com humildade e gratidão, cuidado
e devoção, mostramos o nosso respeito, confiança e amor por Aquele que tudo criou.
Assim foi em mais uma edição do Criar Raízes. Juntos nos aproximamos de Deus, demos o que podíamos, o melhor de
nós, aceitando as condicionantes e dificuldades que encontramos no caminho. Partilhamos sorrisos, abraços, canhotas
e acima de tudo amizade.
Da nossa parte, Núcleo Cidade de Vila Real, fica o
sentimento de extrema de felicidade por termos
conseguido completar mais uma missão, por vos
ter recebido, por termos conseguido CRIAR RAÍZES
mais fortes!
No rescaldo da atividade, sabendo que nem tudo foi
perfeito e assumindo os erros que não conseguimos
evitar, as pedras que não conseguimos desviar,
comprometemo-nos a aceitar as críticas e sugestões,
como é nosso apanágio, e, como sempre, a dar mais
e melhor… a trabalhar desde já para um CRIAR
RAÍZES VIII ainda mais mágico!
Criamos raízes… por um mundo melhor! •
BOA CAÇA - Núcleo de Vila Real
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Radioescutismo
O Radioescutismo na FNA está em movimento
O DNR terminou o ano de 2017 com mais uma atividade de comunicações que reuniu
diversos associados da FNA, a Ceia de Natal foi o pretexto para o encontro na internet
que se realizou no dia 16 de dezembro. Foi um encontro que permitiu a confraternização
naquela época de paz e amor. Houve também diversos núcleos espalhados por todo o país
que apesar de estarem a realizar a sua ceia de Natal não conseguiram marcar presença
através da internet, alguns destes núcleos estavam a servir uma graciosa ceia a pessoas
menos favorecidas.
O ano de 2018 começou da melhor maneira o número de radiomadores da FNA aumentou, Jorge Marques
mostrando que as atividades de Radioescutismo são para permanecer na nossa associação. Chefe do Departamento Nacional
Alguns dos novos radioamadores da FNA fizeram logo a sua primeira participação numa de Radioescutismo da FNA
atividade nacional, o Criar Raízes, onde se mostrou que a utilização de radiocomunicações
são sempre úteis nas nossas atividades. Também foi a primeira vez que dois departamentos da FNA (Ambiente e
Radioescutismo) estiveram juntos numa atividade nacional que decorreu na Serra do Alvão.
Foi montada a estação nacional da nossa associação de rádio a CR6FNA e de internet FNA-NAC, ficaram operativas durante
os três dias da atividade e com a internet foi possível fazer emissão de várias partes da atividade (vídeo em direto), esta
situação permitiu que diversos associados espalhos pelo país estivessem a assistir em direto ao Criar Raízes.
Para o mês de abril, mais precisamente no dia 21, está
já em marcha o Acarádio, desta vez em Terroso e com a
colaboração do Núcleo local da FNA, na Região de Braga.
Esta atividade nacional da FNA já vai na sua oitava edição,
tem o propósito de juntar escOUteiros de todas as
associações (Corpo Nacional de Escutas, Associação de
Escoteiros de Portugal, Associação de Guias de Portugal,
Fraternal Escotista de Portugal, União de Escoteiros de
Portugal, Associação das Guias e Escuteiros da Europa
e Fraternidade Nuno Álvares), também radioamadores
e simpatizantes do radioamadorismo. O Acarádio é um
espaço de partilha nas temáticas relacionadas com o
Radioescutismo e o Radioamadorismo, desta vez vamos
também realização uma ação de preparação para exame
de radioamadores escOUteiros.
Com esta ação vamos com certeza aumentar mais uma
vez o número de radioamadores da FNA. •
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Formação
Braga fez 11.ª edição do CB – Curso Base
No seguimento do caminho que pretendemos fazer, no crescimento em quantidade
aliado à qualidade, levamos a efeito no passado dia 17 de Fevereiro a 11ª edição do CB
– Curso Base.
Com a organização da Direção Regional e a
responsabilidade logística do Departamento. Regional
para os recursos na formação, esta ação, que decorreu
na Sede do CNE Agrupamento 1005 de Crespos - Braga,
envolveu 3 formadores e 16 formandos dos Núcleos
de Crespos, Oliveira Santa Maria, Santo Amaro e São
Mateus - Medelo.
Agradecemos à FNA Núcleo de Crespos, o acolhimento
e o empenho na preparação do espaço que nos recebeu
e ao CNE Agrupamento 1005 de Crespos, na pessoa do
Chefe de Agrupamento, Chefe Orlando, pela cedência
das instalações. •

Encontro Nacional de Formadores da FNA
No próximo dia 24 de março 2018 irá realizar-se mais um Enforma, desta vez localizado em Almeirim, no Salão Paroquial de
Almeirim no Largo Padre Oliveiros de Jesus Reis, 2080-036 Almeirim, sobre a organização do Núcleo da FNA de Almeirim.
Será certamente mais um momento importante para a nossa
Associação, onde a Direção Nacional irá ter como assuntos principais
para os trabalhos:
O ponto de situação da Formação, escolha da Equipa de Formação
para o Curso de Formadores e explicação sobre a organização e
conteúdos do Curso de Formadores.
Pretende também fazer alterações aos Cursos aprovados assim
como fazer o ponto de situação do “Curso de Animadores Regionais,
(Simplificação do Curso) e ainda todos os assuntos de interesse para
a Formação. •
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Destaque
INDABA INDUNA 2018 EM FÁTIMA
No passado fim-de-semana 20 e 21 de janeiro realizou-se o
INDABA INDUNA 2018, tendo o local escolhido sido a Casa Nossa
Senhora das Dôres em Fátima.
Este encontro que já vai na 14ª edição, é um encontro que reúne a
Direção Nacional com as Direções Regionais e para esta sua edição
de 2018 estiveram representadas todas as Regiões pelos seus
Presidentes e Vice-presidentes, foram igualmente convidados
representantes das futuras Regiões a saber: Vila Real, Lamego,
Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém e Évora.
Consideramos que este INDABA INDUNA 2018 tenha sido muito
importante pois cada um dos participantes saiu mais responsabilizado. A preparação prévia deste INDABA INDUNA foi
muito importante o que facilitou o decorrer dos trabalhos. Consideramos muito positivo a auscultação das regiões e dos
núcleos sem Direções Regionais.
Sentiu-se um efeito estafeta, estarmos todos no mesmo trilho e a linguagem era comum.
Realçamos a riqueza e sabedoria do pensamento do nosso Assistente Senhor Pe. Nazaré, pelas suas intervenções e tão
bem integradas no nosso programa de ação.
O ponto forte desta reunião foi a presença de todos, tendo como ponto fraco a comunicação não corresponder á riqueza e
diversidade de atividades, temos de melhorar a comunicação.
Na avaliação final, todos foram unânimes em considerar que a participação e partilha promovida pela forma como os
temas foram abordados, conferiu a este encontro uma informalidade
responsável que permitiu que todos tivessem saído enriquecidos.
Como conclusão final fica a certeza, que mesmo nos temas de maior
impacto a frontalidade, transparência e abertura deram garantias de
que todos em conjunto estaremos disponíveis para levar para diante
este Grande projeto de Escuteiros Adultos com a certeza de termos
uma Associação: •
Mais Comprometida… Mais Atuante… Mais capaz de Servir…
Esse, é o caminho que escolhemos….
Direção Nacional da FNA
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Destaque
FNA Região de Aveiro reuniu Órgãos Regionais
com sua Ex.ª Reverendíssima D. António Moiteiro
Bispo de Aveiro, para apresentação das Equipas
Regionais Eleitas
A Direção Regional da Fraternidade de Nuno Álvares, Conselho Fiscal Regional e
Mesa do Conselho Regional representada por seus responsáveis, reuniu com sua
Exa. Reverendíssima Senhor D. António Moiteiro, Bispo da Diocese de Aveiro, para
apresentarem cumprimentos pela sua nomeação recente de responsáveis Regionais.
Neste encontro foi apresentado o programa de atividades para a Região e a nível
Nacional, falando muito em especial da Diocese de Aveiro.
Apresentando assim um programa combinado com os responsáveis da Região
“Núcleos” com intensão de poderem organizar em conjunto todo o funcionamento
da Região na sua Diocese, promovendo deste modo toda a atividade e organização da
Região de Aveiro.
O Senhor Bispo ficou contente pelo entusiasmo e coragem, dando-lhes todo o apoio
e manifestando todo o interesse que a FNA, na sua Diocese seja uma Associação de
exemplo e de entrega nas Paróquias onde estão sedeados, como testemunho de Fé e
Amor ao Próximo numa Missão Cristã. Ficou combinado acontecerem outros encontros,
mostrando vontade de se manter informado e com o compromisso de estar sempre
com a FNA.
A Direção Nacional em nome de toda a Associação deseja as melhores felicidades com
votos de um bom trabalho à FNA da Região de Aveiro. •

Órgão Oficial
da Fraternidade
de Nuno Álvares
Ano XIII - N.º 40
jan-fev 2018
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Serviços Nacionais e Loja Escutista (DMF)

todas as Terças-feiras na Sede Nacional das 10h às 18h
Os nossos contactos
Rua das Chagas, 8 • 1200-107 Lisboa
Telefone / Fax: 213 473 911
E-mail: secretaria@fna-escuteiros.org
Site: http://www.fna-escuteiros.org
Blog: http://fna-escuteiros.blogs.sapo.pt
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PENSAR
GLOBALMENTE É AGIR
Comunicamos pelas novas
Tecnologias a INTERNET
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