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Escuteiros Adultos

Conselho Nacional de Representantes reuniu em Fátima

FNA Região do Porto fez Limpezas
nas Margens do Douro

Editorial

Satisfação pelo caminho feito...
Caros Amigos Fraternos é com muita satisfação
que me dirijo a todos vós.
Satisfação pela forma positiva como decorreu o
Conselho Nacional em Fátima, sentindo mais uma
vez eu e a equipe que tenho o orgulho de liderar,
que a Associação está connosco, dando-nos
alento para continuarmos a dar passos seguros
dentro da linha que traçamos e que estamos a
tentar trilhar.
Mas a minha satisfação não se resume apenas
a isso, no mesmo fim de semana, estivemos na
Ângelus TV em Fátima onde pudemos explicar
embora de forma simples e reduzida o que é a
FNA, e isso é importante para o futuro da nossa
Associação.
Todas as inúmeras iniciativas que vão sendo realizadas um pouco por todo o País, da
responsabilidade quer de Núcleos, quer de Direções Regionais, dão uma força muito
grande para consolidar a nossa imagem, isso é de realçar e fico sempre satisfeito
quando vejo que a ação está em primeiro plano.
Sinto que o Tema Anual veio numa altura importante, ajudando a consolidar algo que é
impossível de dissociar da nossa imagem, mas espero que em outubro 2018 possamos
deixar claro para todos o que realmente somos, ficando demonstrado pelas ações que
vão certamente ser referidas, o nosso empenho em estar ao Serviço daqueles que
mais necessitam.
Este início de ano tem sido rico em iniciativas, embora neste momento a nossa principal
atenção esteja dedicada ao IX ACANAC, não temos por esse motivo deixado de ir dando
atenção aos outros pormenores do nosso projeto.
Sabemos que nada se faz sem dedicação e trabalho, e é nesse sentido que não
descuramos o que todos os dias nos propomos alcançar.
Temos o exemplo do processo Censos, podemos dizer que neste momento mais de
90% dos Núcleos (com e sem Região) já cumpriram com a sua obrigação estatutária
e acreditamos que os que faltam estarão certamente a poucos dias de cumprir
igualmente.
Sentimos que existe uma preocupação de sermos mais, quer pela abertura de novos
Núcleos, quer pelo crescimento dentro de cada um dos já existentes.
Sentimos igualmente que a Direção Nacional e os seus Departamentos, estão em
sintonia com essa necessidade e com o esforço que se está a desenvolver nas Regiões
e Núcleos.
Tudo isto é claramente motivo de satisfação.
Como já disse, nada se faz sem esforço, mas acredito que um esforço bem direcionado
pode trazer-nos para o patamar de excelência que pretendemos.
É uso dizermos que o caminho se faz caminhando, e acredito que neste momento a
nossa FNA está a caminhar claramente para ser uma Associação mais COMPROMETIDA,
para estar mais ATUANTE e claramente para ser mais capaz de SERVIR, e isso é para
mim enorme satisfação. •
Domingos Leal do Paço
Presidente Nacional da FNA
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1. Podemos entender o significado de “explorar” como o percorrer uma
região, um território para o conhecer e dele obter algo que seja importante
e que tenha valor. O ser humano tem uma facilidade cada vez maior,
graças à técnica e à ciência, para explorar o universo. Pesquisar, observar,
descobrir, conhecer são sinónimos de explorar. Explorar significa “efectuar
descobertas”, é uma acção e um método. Uma das secções do escutismo
no CNE tem o nome de Exploradores. Quando somos convidados a explorar não podemos esquecer as diferentes
dimensões e “campos” que somos convidados a “observar” e a conhecer melhor: as coisas, ou o mundo que nos
rodeia e, o qual, devemos cuidar e respeitar; nós próprios, o maior mistério a desvendar; os outros que vivem e
caminham connosco; e Deus que nos guia e nos ilumina. Antes de mais, cada um de nós é chamado a “explorar”
dentro de si mesmo: sentimentos, emoções, afetos, qualidades, capacidades e pensamentos. Conhecer-se a si
próprio é um desafio muito antigo e que está no princípio do saber “conhece-te a ti mesmo”. Conhecermo-nos no
corpo e espírito. Uma pergunta fundamental: “quem sou eu?”, “qual a minha vocação?”, “donde venho e para onde
vou?”. Ao mesmo tempo explorar o “mundo” de Deus e da fé: quem é Deus? Que importância tem na minha vida? Em
que Deus, ou “deuses” eu acredito? Só depois então conhecerei melhor os outros e o mundo.
2. O “ouro” metal nobre e muito valioso, sinónimo de riqueza e fortuna, tem também um significado muito grande
do ponto de vista simbólico. Remete-nos para o mundo do Valor e dos Valores. Simboliza qualidades: nobreza,
carácter, não sujeito á corrosão, bom condutor de energia.
Simboliza honestidade, lealdade, pureza, realeza. Simboliza o sol,
Vida
e por isso, também o divino, Deus, e Jesus Cristo. Os Magos, no
Já perdoei erros quase imperdoáveis,
presépio, oferecem ouro a Jesus Menino. Como símbolo de Deus,
tentei substituir pessoas insubstituíveis
simboliza também a presença de Deus em nós. Lembremos a
e esquecer pessoas inesquecíveis.
canção escutista “tens em ti um pedacinho de Deus”. Uma grande
Já fiz coisas por impulso,
quantidade de ouro pode ser designada de tesouro. Também temos
já me decepcionei com pessoas
os tesouros da nossa vida espiritual e moral. Os “tesouros divinos”,
que eu nunca pensei que iriam me decepcionar,
mas também já decepcionei alguém.
os Dons e as Graças divinas. Diz-nos S. Mateus “onde estiver o teu
tesouro, aí estará também o teu coração” (Mt 6, 19-21).
Já abracei pra proteger,
já dei risada quando não podia,
3. O coração é a parte mais íntima de um ser. Além de ser, do ponto
fiz amigos eternos,
de vista biológico, um órgão fundamental para a vitalidade,
e amigos que eu nunca mais vi.
a vida, sem ele, é impossível. Berço dos sentimentos, das
Amei e fui amado,
emoções, dos afectos, do ânimo e da coragem. Lugar da verdade,
mas também já fui rejeitado,
da vontade, da sinceridade, mas também do pecado. É a sede e
fui amado e não amei.
centro da alma, da inteligência e da sensibilidade. O coração é
Já gritei e pulei de tanta felicidade,
símbolo do ser humano interno e interior. O verdadeiro ser da
já vivi de amor e fiz juras eternas,
pessoa está no seu interior. É símbolo da bondade, do amor,
e quebrei a cara muitas vezes!
do carácter, da força, da justiça, da sabedoria, da intuição, do
Já chorei ouvindo música e vendo fotos,
divino, do espírito, e da regeneração. Está profundamente ligado
já liguei só para escutar uma voz,
à dimensão do religioso, e é por excelência o lugar do perdão e
me apaixonei por um sorriso,
da reconciliação. Na espiritualidade cristã temos a devoção e o
já pensei que fosse morrer de tanta saudade
e tive medo de perder alguém especial (e acabei perdendo).
culto do amor de Deus muito ligado à simbologia do coração: o
Coração de Jesus e de Maria.
Mas vivi!
E ainda vivo!
Não passo pela vida.
E você também não deveria passar!
Viva!!
Bom mesmo é ir à luta com determinação,
abraçar a vida com paixão,
perder com classe
e vencer com ousadia,
porque o mundo pertence a quem se atreve
e a vida é muito para ser insignificante.
Augusto Branco
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Como conclusão proponho que façamos uma “viagem” por alguns
dos lugares da vida cristã e “exploremos” muito de bom para a nossa
vida: a nova Exortação Apostólica do Papa Francisco “Alegrai-vos e
Exultai”; também as Bem-aventuranças em S. Mateus, capítulo 5;
Os Dons, e os Frutos do Espírito Santo; e as Virtudes Teologais e
Cardeais. Por fim sugiro também o poema “Vida” de Augusto Branco
que nos pode ajudar a uma boa reflexão e Meditação. •

“Explorar o ouro do coração

Depois de um ano cujo ponto alto e mais intenso foi a Peregrinação a Fátima,
este ano de actividades terá o seu culminar no Acampamento Nacional. Para
este ano foi escolhida como temática inspiradora o segundo Princípio do
Escutismo “O Escuteiro é Filho de Portugal e Bom Cidadão”. Somos convidados
a desenvolver o sentido da “cidadania” e a “Acção Solidária com o Próximo”.
O tema do Acampamento Nacional “explora o ouro do teu coração” encerra em
si uma síntese e um potencial para preparar, realizar, viver, celebrar e fazer
frutificar a temática deste ano, e para além deste ano. Uma abordagem serena
e atenta do tema, quer do ponto de vista humano, quer à luz da Fé, permite-nos
não só uma profunda reflexão mas também um excelente programa de vida
como pessoas e como cristãos.

Pe. Joaquim Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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Conselho Nacional

CNR − com participação de todos
e oportunidade de intervenção
O último Conselho Nacional realizado no passado fim-de-semana
10 e 11 de março de 2018 decorreu sob o signo da calma quer
de processos quer de intervenções, dando uma demonstração
para todos de uma Associação madura e com capacidade de
intervenção no importante.
O espaço escolhido foi desta vez o Centro Paulo VI, na sua principal
sala, que é claramente de uma qualidade superior.
Ao iniciar-se o Conselho, o Presidente da Direção Nacional teve
a oportunidade de saudar os quatro Núcleos que pela primeira
vez vieram ao Conselho, Milhazes e S.Roque da Região de Braga,
Núcleo da Guarda da Região da Guarda e Núcleo de Cristo Rei da
Portela da Região de Lisboa.
Nessa 1.ª intervenção, o Presidente Nacional ainda teve a
oportunidade de falar dos melhoramentos efetuados na Sede
Nacional e do número de Associados e Núcleos por Região.
Todo o Conselho pôde pelas imagens mostradas “estar próximo”
do que a Direção Nacional tem realizado a esse nível, tendo ficado
agradado com o que se viu.
Não ficaram por aqui as alterações à forma como o CNR decorreu, de seguida, a apresentação do Relatório e Contas trouxe
aquela que foi certamente a maior mudança realizada.
O Relatório e Contas feito pelos Departamentos e Secretarias com base em imagens explicadas por cada um, tornando a
explicação e mensagem transmitida mais clara e percetível para todos.
Após a votação que foi unânime quer para o Relatório e Contas, como para o Orçamento para 2018,foi recordado com uma
apresentação breve o Tema Anual que é CIDADANIA, Ação Voluntária com o Próximo, que terá a sua atividade final no dia
14 de Outubro, sendo anunciado o local, que será na Região de Braga.
Os trabalhos foram suspensos para o jantar, tendo ficado marcada uma atividade noturna, que foi apesar do temporal que
se abateu sobre Fátima, um enorme exito que levou até à Recitação do Terço e Procissão das Velas dessa noite, por todos
os participantes no Conselho, tendo até sido possível que o andor da Virgem fosse transportado pela FNA.
Ficou assim como era desejo da Direção Nacional marcada a presença da FNA em Fátima de uma forma bem expressiva e
agradável para todos os Conselheiros.
Na manhã de domingo realizámos
a nossa Celebração tendo de
seguida recomeçado o Conselho.
Foi então abordado o IX Acanac,
concretizando algumas ideias que
estão no pensamento da equipe
organizadora.
Passados aos Temas diversos,
foi trazida uma mensagem do
Reitor do Santuário de Fátima,
que pretende discutir connosco as
hipoteses de podermos colaborar
com o Santuário, ficando de ser
agendada uma reunião para o
QUESTIONÁRIO A ENTREGAR NO CNR
efeito.
Não terminou o Conselho sem antes
ter sido referida a participação
Ŀ
Ŀ
Ŀ
da FNA no ACANAC do CNE,
nem o agradecimento expresso
Ŀ
Ŀ
com a entrega de Diplomas de
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Participação na atividade desenvolvida na Serra da Estrela em Outubro de 2017.
Ainda antes de terminar, foi dado a conhecer aos Associados o resultado do questionário
Ŀ
Ŀ
distribuido no início do Conselho que visava conhecer a opinião sobre a forma como
devem ser preparados os Conselhos Nacionais. O resultado foi o seguinte:
Ŀ
Ŀ
Escuteiros Adultos

Fraternidade de Nuno Álvares

Direção Nacional

Atendendo à importância que muitas vezes não é dada aos Conselhos Nacionais sejam eles.
Plenários ou de Representantes, entendeu a Direção Nacional realizar este inquérito que deverá
depois ser levado pelas Direções Regionais aos Núcleos não presentes, como forma de aumentar
a participação nas ideias que forem expressas.
1) A Direção Nacional iniciou este ano um processo que visa marcar de forma visível a
presença da associação em Fátima quando dos Conselhos Nacionais.
O que pensa disso?
acho bem

não acho bem

indiferente

2) Para que o processo iniciado (1.ª pergunta) possa ser concretizado, os Conselhos Nacionais
têm de ser sempre de dois dias. Concorda com Conselhos Nacionais de 2 dias?
Sim 2 dias

Não, prefiro 1 dia

3) Uma das grandes dificuldades que existem em agendar e reservar a sala para estes
encontros, é a grande incerteza da participação. Se o pedido de inscrição dos participantes
fosse feito mais cedo, seria mais fácil. Qual o tempo que aceita para responder?
20 dias

30 dias

45 dias

4) Não sendo o Conselho Nacional uma atividade de angariação de fundos, os custos
associados só podem ser cobertos com a participação de todos.
Fará sentido estar apenas no Conselho Nacional não ficando instalado nos locais previstos
pela Organização, não participando ma alimentação nem na dormida?
Sim

Não

5) Faz sentido numa atividade de dois dias, haver quem apenas participe em metade?
Sim

Não

6) Não sabemos se todos entendem que existe uma prevalência das atividades nacionais
sobre as regionais ou de núcleo. Considera correta esta forma de pensar?
Sim, as atividades nacionais devem ter prevalência

Ŀ
Ŀ

Não acho bem

Ŀ

7) Sabe quantas pessoas dentro da associação podem ter assento num Conselho Nacional de
Representantes?
+ 300

Ŀ
Ŀ

+ 400

Ŀ
Ŀ

+500

8) Acha importante que cada Núcleo se faça representar nos Conselho Nacionais?
Sim

Não

Só pessoas envolvidas podem sentir-se parte de um todo que é a FNA.
Obrigado pelas respostas sinceras.
Pretendemos construir uma associação mais ativa e mais participativa…, mas isso não pode ser
feito sem a vontade de todos.

1
2
3
4

-

139
85
11
85

0
55
99
55

3
32

1 s/resposta
3 s/resposta
1 s/resposta
3 s/resposta

5
6
7
8

-

20
127
59
143

120
7
27
0

2 s/resposta
9 s/resposta
47 10 s/resposta
0 s/resposta

Saudações Fraternas
Direção Nacional
(assinatura facultativa)

Terminou o Conselho com as intervenções finais, que foram todas no sentido de
realçar a forma como se viveu fraternidade neste Conselho, relevando a qualidade das
intervenções e a boa preparação que a Direção Nacional fez deste momento.
É sempre positivo realçar a vivência fraternal obtida neste Conselho Nacional de Representantes.
Assim vale a pena! •
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Conselho Nacional

CONSELHOS NACIONAIS DA
FRATERNIDADE. EM QUE MOLDES?
Os Conselhos Nacionais da Fraternidade, sejam Plenários ou de Representantes,
assim como as Assembleias Gerais de outras Associações ou Empresas, ou até
do nosso Condomínio, sejam também elas Ordinárias ou Extraordinárias, são
momentos importantes destas Instituições.
Nestas ocasiões, avalia-se o passado e projeta-se o futuro, pelo que a participação é
um dever de todos.
Este evento, deve ser preparado com antecedência (e assim tem acontecido
na FNA) com a sua calendarização, convocatória, construção e divulgação de
agenda, disponibilidade de documentos, etc.
Todos (os Conselheiros) têm o DIREITO de intervir, mas há que saber fazê-lo na
altura própria, focando a mesma intervenção sobre o assunto em análise no
momento, e com discursos curtos e concisos, evitando repetições de oradores
anteriores e não intervir por intervir (!)
Para isso, também têm o DEVER de preparar antecipadamente as suas intervenções,
pois, com estas atitudes, só a Fraternidade no seu global, terá a ganhar.
Se tal suceder, haverá tempo suficientemente disponível, para abordar os assuntos
agendados, sem pressões do relógio, (apesar de termos de o respeitar) e…sobrarão
momentos para que todos possam conviver, confraternizar, enfim, fazer Fraternidade com todos os participantes.
E aqui chegamos a outro ponto que já há muito tempo se anda a discutir no seio da nossa Associação. Que duração para
os Conselhos Nacionais? Um só dia ou fim de semana?
Tudo depende da agenda de trabalhos, mas se for apenas de um dia, terá alguns benefícios (evita-se dormida e poupa-se
na diária) mas não haverá muito tempo útil, porque é necessário que o início dos trabalhos se faça muito cedo (atenção
às deslocações), termine a horas convenientes, para os regressos e…. haverá tempo para a celebração eucarística?? E se
a mesma se realizar no final dos trabalhos, será que todos participam ou alguns anteciparão a viagem?
Mas não havendo dormidas……… aparecem os custos de utilização da sala para o Conselho.
Porém, se for em regime de fim-de-semana, os custos da sala podem desaparecer ou diminuir, (desde que os participantes fiquem
alojados no local do evento) acrescendo, no entanto os de hotelaria (dormida e mais duas refeições), para além de “obrigar” a
organização dos Conselhos a “alojar” um número sempre considerável e também sempre imprevisível de Associados e familiares.
Não tem sido possível alojar em Fátima, no mesmo local e nas últimas atividades, todos os participantes, situação
a que a FNA é alheia e que quebra um dos objetivos desta modalidade, o aproveitamento da noite de sábado, para a
confraternização, contactos etc.
Por outro lado, há Associados que pelas mais diversas razões, preferem tratar a nível pessoal, da questão da hotelaria
(custo/beneficio; tratamento; tipo de serviço prestado, etc.).
Também a Direção Nacional gostaria de que a presença da FNA em Fátima, quando da realização dos Conselhos
Nacionais, tivesse outra visibilidade.
Ora perante esta panóplia de interrogações, a Direção Nacional disponibilizou um INQUÉRITO sobre o modelo dos
CONSELHOS NACIONAIS, a que todos devemos responder.
Independentemente das respostas e seu tratamento, julgo estarmos longe de consenso geral.
Pode a organização dos Conselhos, seja ela da responsabilidade da Mesa ou da Direção, incluir na inscrição, a
OBRIGATORIEDADE de utilização dos serviços de hotelaria (alojamento e/ou alimentação) disponibilizado pelas próprias
instalações onde o mesmo decorrerá? PODE.
E deve? Na minha opinião, NÃO.
Alguns testemunhos que tenho obtido, fazem recear que esta obrigatoriedade, possa ter efeito negativo, ou seja, a não
participação de Associados nos Conselhos.
Pela experiência nestas andanças ao longo de alguns anos, julgo que:
• Haverá sempre Associados e Familiares que pretendem utilizar todos os serviços disponibilizados pela organização.
• Face ao crescimento da FNA, previsivelmente cada vez mais serão os Conselheiros, e consequentemente mais as dificuldades
no seu alojamento, de preferência no mesmo local.
• No caso em que a “reserva de serviços de alojamento” não incluir gratuitamente a utilização do espaço para a realização do
Conselho, terá de haver o contributo dos participantes não alojados, com um valor aceitável a incluir na respetiva inscrição.
• Quanto à questão da “visibilidade da presença” da FNA em Fátima, o exemplo ocorrido este ano, não terá sido, quanto a mim,
muito conseguido. Não estivemos todos juntos; não estivemos todos embora se atendesse às condições climatéricas.
Parece-me que, em estilo “livre” nos anos anteriores se verificava maior presença, nomeadamente na Capelinha das
Aparições, no Sábado, bem à noite, onde e quando cada um fazia o seu recolhimento a sua reflexão, enfim, a sua entrega,
ou então, numa ação devidamente enquadrada e organizada.
• A liberalização dos alojamentos não terá tantos inconvenientes para a Organização.
• A duração deverá ser de fim-de-semana, pois permitirá a execução de todo o programa e momentos livres (convívio/reflexões).
Este artigo foi-me solicitado pela Direção Nacional, transmite a minha opinião e, por isso vale o que vale. •
Votos de Boa Caça.
Jorge Caria - Núcleo da Lourinhã
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Cidadania
Tema Anual,
CIDADANIA e VOLUNTARIADO
Agora que já foi lançado o TEMA ANUAL e que os Núcleos já estão a procurar encontrar
dentro das suas habituais ações aquela (s) que possam servir para melhor ilustrar o seu
sentido de Serviço, julgo ser importante traduzir de uma maneira mais clara, algumas
dúvidas que podem por vezes ser formuladas e que não ajudam ao natural entendimento do
que afinal é o mais importante.
Afinal o que é Voluntariado?

João Policarpo
Vice-Presidente Nacional da FNA

A definição que mais encontramos diz que… “O Voluntariado é uma atividade inerente ao
exercício de cidadania que se traduz numa relação solidária para com o próximo, participando, de forma livre e organizada, na
solução dos problemas que afetam a sociedade em geral.”
E então o que é o Voluntário?
Também aqui a definição mais comum é...“um individuo que de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de
acordo com as suas aptidões e tempo livre, a desenvolver ações de voluntariado em prol de indivíduos, famílias e comunidades.”
Até aqui, parece-me que não encontramos nestas definições nada que esteja em desacordo com o que somos, nem com o
caminho que todos pretendemos trilhar quando nos associamos a um Núcleo da nossa Associação.
Então se tudo isto está correto, o que é Cidadania?
Também existem diversas definições, fiquemos por estas... “é a condição do cidadão, individuo que vive de acordo com um
conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada.” ou então... “é o exercício dos
direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um País.”
Claro, não acham? Então aonde podem existir questões?
Para nós há algo que falta e que a nossa natureza de Cristãos não pode dispensar, são certamente os VALORES.
Para nós há algo que independentemente da forma como se faz está sempre inerente à nossa condição, são os Valores que
devem estar presentes em tudo quanto fazemos. Valores que existem certamente em tudo quanto se disse acima, mas que
para nós devem constituir-se como base do nosso caminho.
O facto de sermos Escuteiros, de sermos Adultos e de sermos Cristãos.
O Tema Anual, apenas tem a preocupação de propor que demos todos testemunhos do que vamos fazendo, NÃO tem a
intenção de que façamos mais do que já vamos fazendo, mas sim que seja dado testemunho disso mesmo.
Sabemos que apenas com AÇÃO poderemos dar algo mais de nós.
Sabemos que ninguém se junta a quem nada faz...
Sabemos que numa sociedade como aquela em que vivemos, existe uma carência de valores que
possam trazer a cada ação um cunho de humanidade e de urbanidade.
Não queremos nós participar e AGIR enquanto Cidadãos responsáveis dando algo de nós como
Voluntários?
A resposta só pode ser uma... SIM; QUEREMOS, e só pode ser esta porque um dia há já muito tempo
PROMETEMOS e abraçando o desafio lançado por esse HOMEM GENIAL que foi Baden Powell na
sua última mensagem, queremos deixar este mundo melhor do que aquilo que encontrámos!
O Tema Anual, é apenas isso... Darmos de nós como Cidadãos Voluntários, que são Escuteiros, sem
esperar recompensa. •
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Cidadania
FNA Região do Porto fez limpezas nas margens
do Rio Douro
Decorreu no passado dia 14 de abril, uma atividade de CIDADANIA, e diz a Wikipédia que:
“Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um
país” e que um cidadão tem deveres, três dos quais:
1.“Educar e proteger seus semelhantes”;
2.“Proteger a natureza”;
3.“Proteger o patrimônio público e social do País”,
Nesta perspetiva a FNA indo ao encontro do tema anual, procurou dar um contributo de Cidadania promovendo esta
atividade aberta à participação de Associados, familiares, amigos e outras Associações que se revejam neste espirito.
Foi feita recolha de resíduos espalhados pelas duas margens do Rio Douro a jusante da ponte do Freixo ao longo de cerca
de 3,5 km até à ponte de D. Luís I, nesta atividade estiveram envolvidos diretamente; 65 elementos da FNA, 18 do CNE e 62
particulares, a estes juntaram-se ainda muitos transeuntes e moradores que de alguma forma se reviram nesta iniciativa.
Participaram também no terreno a Autoridade Marítima Nacional - Capitania do Porto com uma embarcação semirrígida
afeta à Estação Salva-Vidas do Douro, com dois marinheiros a bordo, garantindo a segurança nas águas, uma ambulância
dos Bombeiros Voluntários de Gaia com uma tripulação composta por tês bombeiros, garantiram a segurança em terra,
serviços municipais de Porto e Gaia com os veículos de recolha de resíduos.
Em paralelo foi montada pelos elementos do núcleo de Campanhã uma exposição junto aos pilares da Ponte das Barcas
na Ribeira do Porto, local de elevada circulação de turistas, com objetivo de sensibilização para o tema do plástico, sua
utilização e seu abandono na via. Nesta exposição marcaram presença as bandeiras dos Núcleos participantes que viram
aí reconhecida a sua participação.
Esta atividade só foi possível com o apoio da
Autoridade Marítima Nacional – Capitania do
Porto do Douro, dos municípios de Gaia e Porto,
Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, APDL –
Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana
do Castelo, S.A., Bombeiros de Vila Nova de Gaia
Foi feita uma entrevista nos estúdios da Porto Canal
que ajudou na divulgação do evento e contribuiu para
a sensibilização e reconhecimento dos objetivos da
FNA como Associação de Escuteiros Adultos. •
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Cidadania
FNA Região do Porto fez limpezas nas margens
do Rio Douro
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Cidadania
FNA Núcleo de Urgezes − Região de Braga esteve
presente no projeto Renascer das Cinzas
O projeto Renascer das Cinzas viveu o seu ponto alto no passado fim-de-semana, 28 e 29 de abril do ano de 2018 serão
dias que nunca apagaremos das nossas memórias, por tudo o que demos e tudo o que conseguimos em cerca de 36
horas. Mas tudo isto foi possível graças a um trabalho enorme desenvolvido durante meses na nossa comunidade. Levado
a cabo e liderado pelo Clã do CNE de Urgezes, esta iniciativa foi algo a que uma comunidade inteira não conseguiu ficar
indiferente, um projeto que desde a sua apresentação colheu a atenção da FNA de Urgezes que imediatamente se associou,
acompanhou e ajudou na realização do mesmo.
Num ano em que o símbolo que transportamos nos nossos uniformes nos remete para a “Cidadania – Ação Solidária com o
Próximo”, encaramos este projeto como um modelo a seguir e tudo fizemos para leva-lo a bom porto. Todos acompanhámos
as notícias que nos chegaram dia após dia sobre os incêndios do verão passado, todos assistimos às desgraças das famílias
vítimas deste flagelo, pessoas que viram desaparecer tudo o que construíram durante uma vida. As ações de solidariedade,
essencialmente de recolha de bens para apoio às vítimas dos incêndios multiplicaram-se, mas havia necessidade de ir
mais além.
Somos escuteiros, somos conhecidos por saber trabalhar em grupo organizado, queríamos mais, queríamos marcar pela
diferença e penso que o conseguimos. Com o CNE no comando da missão, sim porque o mérito do arranque do projeto é
todo do Clã do CNE de Urgezes, a FNA associou-se e com o verdadeiro espirito escutista que todos temos dentro de nós,
arrastámos a comunidade e fomos para o terreno. Foram dois dias intensos, compridos, cansativos também, mas muito,
muito reconfortantes. Em dois dias conseguimos devolver um lar a uma família, quartos, sala, cozinha, WC e mesmo
espaço exterior, cerca de 60 pessoas fizeram o possível e impossível, uniram-se e o resultado é quase indiscritível. Os
olhares mais do que incrédulos e admirados de um casal e de uma avó que viram a sua casa desaparecer no meio das
chamas, transmitiam-nos mais do que quaisquer palavras que nos dissessem naquele momento. Mas o sorriso de uma
criança de 8 anos perante toda esta transformação da sua casa, o brilho nos olhos quando conhece o seu novo quarto, com
tudo o que todas as crianças deviam ter, vale tudo, todo o esforço, todo o trabalho e horas perdidas fazem sentido e ganham
um novo significado.
Saímos de Dardavaz (Tondela) de coração cheio mas ao mesmo tempo apertado por deixar esta criança, mas com sensação
de dever cumprido. Por fim uma palavra de apreço para todas as entidades, empresas e particulares que contribuíram para
que tudo acontecesse, a todos eles o nosso muito obrigado. Parabéns ao Clã do CNE pela iniciativa, parabéns à FNA pela
forma como interiorizou este espirito serviço ao próximo, parabéns a todo a comunidade que de uma forma ou de outra se
envolveu nesta causa, só assim, todos juntos conseguimos, literalmente, ajudar esta família a: “Renascer das Cinzas” •
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Cidadania
Uma Pegada
Solidária
Dentro do tema anual, lançado pela Direção Nacional, “Ação
Solidaria com o Próximo”, no sentido de que todos os Associados
da FNA, tomem parte ativa desta intenção de fazer Fraternidade,
Cidadania e Voluntariado, a Região de Setúbal, realizou no
passado dia 14 de abril, uma ação cívica e ambiental, com a
participação de 40 associados, dos 8 Núcleos que compõem
a Região e um Associado da FNA da Região de Lisboa que se
interessou por esta ação.
Esta ação contou com o apoio da União de Freguesias da Baixa
da Banheira e Vale da Amoreira, da Câmara Municipal da Moita,
da Comissão de Moradores da Zona Norte da Baixa da Banheira
e do Agrupamento 371 do Corpo Nacional de Escutas, da Baixa
da Banheira, com cerca de 30 Pioneiros e Dirigentes.
Durante este dia quem percorreu as ruas da freguesia, viu
elementos de Lenço Castanho, outros de Lenço Verde e
outros de Lenço Azul debruado a branco ao pescoço e outros
elementos adultos que aderiram a esta ação a fixarem uma
nova vedação no Parque José Afonso, a pintarem corrimões
e canteiros na Rua Palmira Bastos, a embelezar os bancos
do Parque das Laranjeiras, ou ainda a limpar as caleiras das
Escolas Primárias.
Os materiais utilizados nesta “Pegada solidária”, foram cedidos
pela União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale de Amoreira
que desde a primeira hora apoiou esta iniciativa, cuja organização
esteve a cargo do nosso Núcleo da Baixa da Banheira.
Não podemos deixar de enaltecer a presença dos Pioneiros que
trabalharam arduamente connosco, numa verdadeira união de
Ideal Escutista, selando essa união com o entusiamo dos Escuteiros mais jovens e com o saber adquirido pela vida dos Escuteiros
Adultos, demonstraram que vale apela estarmos juntos.
No final da ação e no abraço da despedida que contou com a presença do Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira
e Vale de Amoreira, que desde o inicio da ação esteve sempre ao nosso lado, e também com a presença do Vice-presidente da
Câmara Municipal da Moita, que presentearam todos os Núcleos presentes, com lembranças, tendo a Direção Regional entregue
a todos os participantes um Certificado de Participação e à Câmara Municipal e à União de Freguesias uma lembrança.
No final usaram da palavra o Núcleo e a Direção Regional, para agradecer a todos os participantes e à União de Freguesias,
na pessoa do seu Presidente, Nuno Cavaco e ao Vice-presidente da Câmara, Daniel Figueiredo, todo o apoio dado e tendo-se
colocada à disposição os seus Associados para futuras ações.
Por fim usaram da palavra os dois autarcas, tecendo rasgados elogios à nossa ação e ao trabalho feito, em prol dos munícipes
daquela freguesia, referido que deixámos vincado o que para nós Escuteiros é importante na nossa vida que é… “procurar deixar
o mundo melhor do que o encontramos”. •
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IX ACANAC FNA

A Caminho do ACANAC
Caros Fraternos

Continuamos a nossa caminhada até à Grande Atividade da nossa Associação, o
IX Acampamento Nacional, nos próximos dias 19 a 22 de Julho.
O tempo corre veloz e eis chegado o momento de nos lançarmos na preparação
do campo, o Parque de S. Miguel, em Tresminas, Vila Pouca de Aguiar, que nos
permitirá celebrar o Escutismo em Festa, em Acampamento.
Numa Acão de Cidadania e Voluntariado, aconteceu, no passado dia 1 de Maio,
uma jornada de limpeza de campo e beneficiação das infraestruturas de apoio,
em sintonia com o tema anual que a Direção Nacional nos propõe. Jornada de
trabalho muito dura, mas muito proveitosa, só possível com a força, motivação
e disponibilidade dos Fraternos da região de Braga que se prontificou a estar
presente e a colaborar.
Com satisfação, também contámos com a ajuda do CNE, mais concretamente com os Dirigentes do Agrupamento
1372 – Vila Pouca de Aguiar, tornando esta acção de Cidadania e Voluntariado numa acção de total Espírito Escutista
e proximidade entre as duas Associações irmãs.
E o que esperar deste IX ACANAC em Tresminas,
Vila Pouca de Aguiar?
Desde já, gente hospitaleira e disponível,
acolhedora e simpática.
Mas, Tresminas foi e é ainda muito mais…
Tresminas que, como o nome indica, foi terra
onde o minério dominou durante séculos,
nomeadamente por causa das minas de ouro que
os romanos exploravam na aldeia, consideradas
das maiores da Europa.
Tresminas, local emblemático da Rota das
Minas de Ouro que percorre o Complexo
Mineiro Romano de Tresminas.
Tresminas, lugar que dada a natureza rica que
rodeia toda a aldeia merece também atenção
especial, já que o parque Arqueológico de
Tresminas oferece, devido ao enquadramento
paisagístico da terra, fauna e flora únicas e
abundantes, passeios memoráveis e vistas
inesquecíveis.
Tresminas, o local onde cada Fraterno poderá descobrir uma terra de encantos, de História e tantas outras histórias.
Tresminas, o local que será conquistado, este ano, pela FNA.
Curiosos?
Ainda bem, porque Tresminas e as suas gentes também já esperam por nós e a
Organização está a verdadeiramente empenhada nesta aventura.
Se já estás inscrito na atividade, fica atento.
Novidades sobre as atividades previstas e tudo o que deves preparar e levar para o
ACANAC serão disponibilizadas brevemente.
Se ainda não estás inscrito, relembramos que a 2.ª fase de inscrições termina no final do mês.
Consulta toda a informação disponibilizada
na página da FNA ou do ACANAC.
Ainda há lugar para ti num lugar
mágico que nos permitirá (re)descobrir
o nosso papel de Escuteiro Adulto em
Fraternidade, em festa.
Não deixes de te inscrever e participar.
Estamos a preparar uma grande
atividade… Tu vais ficar de fora?
Atreve-te e vem Explorar o Ouro do Teu
Coração!
Canhota •
Paula Campos
Chefe de Campo Adjunta
Presidente do Núcleo de Chaves
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Ambiente
Voltar a Vestir de Verde a GARDUNHA
Voluntariado Ambiental com a Fraternidade
Escuteiros Adultos na reflorestação da Serra da Gardunha – 24 fevereiro 2018
PRESENTE! Não há outra forma de responder ao apelo de quem precisa, é a forma de vida do voluntário,
de quem se disponibiliza a viver pelas causas, principalmente se elas nos tocam. Nessa condição,
o convite dirigido pela Câmara Municipal do Fundão em parceria com Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) e pela Junta de Freguesia de Alcongosta aos membros da FNA do
Fundão para a reflorestação da Serra da Gardunha foi um voluntariado quase obrigatório, para quem
ao longo da vida usufruiu daquilo que a serra lhe foi dando, ar puro, belas paisagens, convívio e longas caminhadas de escutismo.
Participar no processo que pretende voltar a vestir de verde a Serra da Gardunha, Rainha da Cova da Beira é um orgulho.
Contactámos aqueles com quem gostaríamos de partilhar esta tarefa/momento e, nesse sentido lançámos o desafio aos restantes
Núcleos FNA da Região (Fundão, Guarda, Tortosendo, Covilhã e Teixoso) e aos Agrupamentos de Escuteiros do CNE do concelho
(Fundão, Aldeia de Joanes e Valverde). A participação de todos foi a melhor resposta que nos podia ter sido dada. As diferentes
faixas etárias envolvidas numa causa comum, o renascimento da Serra da Gardunha.
A forma atroz como as chamas consumiram o espaço, ainda estava
na cabeça e nos corações de todos os que ali estavam e mesmo que
alguém o tivesse esquecido, o negro da paisagem rapidamente o
traria à lembrança. As noites e os dias em que do fundo da serra a
população dirigia os olhares lá para o alto e a via arder.
Mãos à obra, as lembranças menos boas, iam dar lugar a um
momento de trabalho em comum e às 8 horas e 30 minutos, do dia
24 de fevereiro todos os presentes, a quem deixo já um enorme
bem-haja, estavam prontos para “deixar o mundo melhor do que
o encontraram”.
A plantação de castanheiro (Castanea sativa Mill), carvalhoalvarinho (Quercus robur L.) e carvalho-negral (Quercus
pyrenaica Willd) decorreu em Alcongosta, mais concretamente,
na área envolvente à Casa do Guarda. Foram totalizados 700 pés plantados em cerca de 4 horas de agradável “trabalho” que
culminou com um almoço de convívio entre todos. Para além da troca de sabores à mesa, os principais aperitivos foram os afetos,
a partilha e o reforço dos laços de amizade. Os agradecimentos e elogios dirigidos pelas entidades competentes são repartidos
por todos, mais uma vez a causa venceu pela disponibilidade e entrega de cada.
Passados dois meses da plantação, já é possível observar como o “pulsar” da Serra da Gardunha recebeu as centenas de
castanheiros e carvalhos e como timidamente vão crescendo com o indispensável e abençoado auxílio das fortes chuvas que
foram caindo nas encostas da serra.
Em outubro deste ano, chega à cidade do Fundão a atividade, Um milhão de carvalhos na Serra da Gardunha, evento de relevância, inscrito
no calendário de atividades escutistas nacionais, que trará à localidade um considerável grupo de escuteiros adultos de Núcleos da
FNA da Região da Guarda e Núcleos de outras regiões
do país. Obrigará a uma dinâmica que não dispensa a
ajuda do município. Neste sentido a direção do Núcleo
desenvolveu contactos com as vereações do Ambiente
e Cultura, onde a disponibilidade e a recetividade têm
sido muito boas …
Continua a ser dado o mote para a Atividade Nacional
de Voluntariado Ambiental – Serra da Estrela, a
realizar no mês de outubro.
O Núcleo FNA do Fundão ouve o apelo e ao chamamento
de quem nos procura responderemos sempre…
ALERTA PARA SERVIR! •
Ana Rita Gonçalves Martins
A Presidente do Núcleo do Fundão
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Formação
FNA realizou encontro de Formadores da FNA
O “EN’FORMA 2018” realizou-se no Salão Paroquial de Almeirim, no passado sábado
dia 24 de março de 2018, contou com a presença de 20 Formadores e/ou Diretores de
Formação, do nosso Assistente Nacional Pe. Joaquim Nazaré e da Direção Nacional.
Neste Encontro de Formadores foram debatidos vários assuntos importantes para
a Associação e para a Formação, nomeadamente, a criação de um “caderno” que
ajudará os Presidentes de Núcleo com a Formação Inicial na receção aos novos
elementos, o próximo Curso de Formadores, a situação dos Formadores que não
demonstram disponibilidade para assumir as funções para as quais se qualificaram
e o Curso de Animadores Regionais.
Foi também constituída uma Equipa de Formação Nacional que organizara em conjunto com a Secretaria Nacional da Formação
o 3º Curso de Formadores. Este encontro foi profícuo na troca de ideias e experiências entre os diversos Formadores e/ou
Diretores de Formação em função da sua origem e características próprias de cada Região ou Área de Formação.
No final o Assistente Nacional encerrou os
trabalhos com uma reflexão seguida de Oração.
A descentralização das atividades obriga a um
maior esforço de todos, nomeadamente, ao
nível das deslocações, mas permite conhecer
realidades novas e Irmãos Escutas com
enorme espirito de serviço como são o caso
dos nossos irmãos Fraternos do Núcleo de
Almeirim, Núcleo recente que desde a primeira
hora manifestou uma enorme alegria por ter
sido escolhido como anfitrião desta atividade
Nacional, com a colaboração do seu Assistente
de Núcleo Senhor Pa. José Abílio, que junto de
nós partilhou a sua alegria com a nossa visita
e deixou algumas palavras de incentivo para a
FNA e para o Núcleo de Almeirim, e da paróquia, colocou à disposição da FNA todas as condições necessárias para a
realização deste encontro “EN’FORMA.
Ir a Almeirim e não saborear a famosa “Sopa da Pedra” era como ir à Praia e levar a areia e a água salgada de casa.
Gentilmente, o Núcleo de Almeirim preparou uma surpresa e proporcionou a todos a degustação deste ex-líbris da Região.
A todos os Formadores e Diretores de Formação vindos de várias regiões, assim como, ao Núcleo de Almeirim que ajudou
a realizar este encontro enviamos uma forte Canhota. •

Região de Braga fez CB – Curso Base
A Região de Braga, através do seu Departamento de Recursos para a
Formação em conjunto com a equipa de Formadores, levou a efeito no
Sábado 5 de maio o 13.º Curso Base, desta vez em Carreira, V.N. Famalicão.
Estiveram presentes 23 formandos de 8 Núcleos.

Num ambiente de grande disponibilidade,
partilha e boa disposição, o Curso foi
ministrado por dois Formadores e um Diretor
de Formação. •
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Radioescutismo
ACARADIO 2018
O AcaRadio é a primeira atividade anual do calendário nacional realizada pelo
Departamento Nacional de Radioescutismo da nossa associação. Esta atividade tem
o propósito de motivar os nossos associados para as temáticas do Radioescutismo e
para que chegue a todos os associados, vai sendo realizado em diversos e diferentes
locais espalhados pelo nosso território, para que deste forma todos os associados
da FNA tenham conhecimento da importância em possuírem outras comunicações
quando estão nas atividades em especial ao ar livre, que não sejam apenas as
comunicações conhecidas e habituais, como por exemplo as comunicações da rede de móvel, que muitas vezes são falíveis
em determinadas situações de emergência ou de catástrofe, para além da inexistência da cobertura de rede muitas vezes em
determinados locais mais acidentados do meio ambiente.
A realização do AcaRadio conta também sempre com a colaboração dos núcleos e /ou regiões. Este ano de 2018, a 21 de abril
foi o núcleo de Terroso da FNA, no concelho de Póvoa de Varzim, na Região de Braga que acolheu a atividade que nesta data
comemorava também o seu décimo aniversário.
Estiveram presentes no AcaRadio associados da FNA de diversos núcleos e de várias regiões do país (Braga, Porto, Coimbra,
Leiria e Setúbal), representantes da Junta Regional de Braga do Corpo Nacional de Escutas, Presidente da Região de Braga da
FNA e representação da Região do Porto da FNA, a atividade contou também com a presença de diversos dirigentes do CNE e
radioamadores da Região do Porto.
Pela primeira vez na história do AcaRadio foi distribuída a insígnia de atividade a todos os participantes, nesta VII edição a
atividade contou também com o apoio de empresas que já colaboram em edições anteriores e pela primeira vez também com
a colaboração de empresas do ramo do radioamadorismo, agradecemos também a colaboração da paróquia de Terroso pela
utilização das suas instalações para a atividade.
O AcaRadio é um espaço de partilha nas temáticas do Radioescutismo e Radioamadorismo e nesta edição também foi realizada
uma ação de preparação para futuros radioamadores escuteiros. Entre os presentes vários associados da FNA que mostraram
bastante interesse nestas temáticas do Radioescutismo e que esperamos ver brevemente na qualidade de radioamadores da nossa
associação. A todos os participantes foi oferecida diversa documentação de radioamadorismo e informação técnica necessária
para realizarem o exame de amador junto do regulador das comunicações (ANACOM). Foram realizadas apresentações e
desenvolvidas conversações para o melhoramento do Jamboree no ar (JOTA JOTI) e decorreu uma apresentação de comunicações
digitais (Digital Mobile Rádio), que foi bastante apreciada e motivou bastante interesse por todos participantes.
Vamos começar já a trabalhar no próximo AcaRadio, mas antes continuar a dar todo o apoio necessário aos participantes deste
ano para os encaminhar da melhor maneira para o seu percurso como futuros radioamadores da FNA. •
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Destaques
FNA de Aveiro colabora no S. Jorge em Aveiro
No passado dia 29 de abril foram mais de
2.300 Escuteiros que se encontram em
Ílhavo para as celebrações do dia do seu
patrono mundial, S. Jorge, sendo a maior
atividade do género alguma vez realizada
na Região de Aveiro.
Este ano, a organização partiu de uma
proposta conjunta dos seis Agrupamentos
de Escuteiros do Município de Ílhavo com a
participação do Núcleo de Ílhavo da FNA, em parceria com a Câmara Municipal e as quatro Juntas de Freguesia, que ao longo dos
últimos anos têm desenvolvido relações mais próximas por trabalharem em conjunto
na organização do Acampamento Municipal de Escuteiros de Ílhavo.
O S. Jorge 2018 contou com a participação dos contingentes de 43 Agrupamentos de
Escuteiros da Região de Aveiro, os Núcleos de Ílhavo, Águeda, Anadia, Avanca e Murtosa
da Fraternidade Nuno Álvares e, ainda, um grupo de Escuteiros de Vermil (Guimarães,
Região de Braga) que também se quis associar a esta grande festa do Escutismo.
As atividades tiveram início às 9:30 horas com a Cerimónia de Abertura, seguindo-se
uma manhã de jogos subordinados ao imaginário da atividade “Os dragões do nosso
tempo”, sendo cada equipa participante composta por Escuteiros de várias idades.
Após o período do almoço, teve lugar o Desfile (14:30 horas) e Eucaristia (15:30 horas),
celebrada por D. António Moiteiro, Bispo de Aveiro.
Às 17:00 horas realizou-se a Cerimónia Protocolar de Encerramento do S. Jorge 2018 que
contou com as intervenções do Presidente da Direção Regional de Aveiro da FNA Antero Fernandes, Chefe Regional de Aveiro do
CNE José Carlos Santos, Chefe Nacional do CNE, Ivo Oliveira, e do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo. •

FNA Direção Nacional e Direção Regional de Lisboa presentes
no Encontro Mundial de Colecionadores em Évora

Dia do Pensamento Festejado em Coimbra
No passado dia 22 de fevereiro, dia de BP, o Núcleo da Palheira organizou, uma vez mais, um encontro, junto ao busto de BP em
Santa Clara - Coimbra, para se cantarem os parabéns a BP.
Ao convite, compareceram vários agrupamentos do CNE
da região de Coimbra, vários grupos de escoteiros da AEP,
representantes da Associação de Pais dos Escuteiros de
Condeixa-a-Nova e Escuteiros adultos da FNA de vários
Núcleos e Regiões. Encontravam-se representadas as
Regiões de Aveiro, Coimbra, Leiria e Porto. A Direção Nacional
esteve representada pelo seu Secretário Internacional.
Este encontro realiza-se já desde 2013 e tem sido um encontro
dos vários movimentos - AEP, CNE e FNA – juntando, este
ano, cerca de 110 Escuteiros e amigos.
Em conjunto, cantámos os Parabéns a BP como forma
de agradecimento pelo seu legado de deixar o mundo um
pouco melhor, o que, em seu nome, procuramos fazer. •
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ATOS OFICIAIS
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES
Fátima,10 e 11 de março de 2018
1 – Período antes da Ordem do dia
Presidente Nacional saudou os Núcleos presentes pela 1.ª vez (Milhazes e S. Roque da Região de Braga, Cristo Rei da Portela da Região de
Lisboa e Guarda da Região da Guarda), referiu a participação da DN numa entrevista na Ângelus TV de Fátima, falou dos melhoramentos
efetuados na sede Nacional, focou o potencial humano da associação com base nos últimos Censos e solicitou a participação de todos num
questionário que pretende tornar mais fácil a organização de futuros Conselhos Nacionais.
2.1 - Análise, discussão e votação do Relatório e Contas da atividade de 2017.
Todos os Secretários da Direção Nacional e Chefes de Departamento tiveram participação apresentando o trabalho de sua responsabilidade.
Após as perguntas e respostas, seguiu-se a leitura do parecer do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, feita pelo seu Presidente, Artur
Xavier Forte, o qual concluiu que o trabalho desenvolvido foi de elevado valor e as contas apresentadas são rigorosas e credíveis, pelo que o
presente relatório de atividades e contas deve ser aprovado por este Conselho, como foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional.
O Relatório foi depois aprovado por unanimidade e aclamação.
Ponto 2.2 – Apresentação, discussão e votação do Plano Anual de Atividades e Orçamento para 2018.
Após a apresentação que suscitou poucas intervenções de esclarecimento, o Plano de Atividades e Orçamento foi aprovado igualmente por
unanimidade e aclamação.
Antes de se entrar nos pontos 3 e 4 foi posta ao Conselho a possibilidade de antecipação de um assunto do ponto 5 – Outros assuntos de interesse
para a FNA, o que foi aceite pelo Conselho, tendo sido dada a palavra ao Vice-presidente da DN, João Policarpo, que apresentou o tema nacional
para 2018: “CIDADANIA – Ação solidária com o próximo”. Fez a explanação do tema, procurando motivar e mobilizar os associados para esta
causa. Entretanto, informou que a atividade será na Região de Braga.
Carlos Alberto, Presidente da Direção Regional de Braga, aproveitou para reforçar o pedido para que todos participem na atividade de
encerramento das ações do tema nacional. Foi dada a palavra a Teresa de Sousa que informou o Conselho sobre a abertura no Porto de uma
delegação da “Acreditar”. Carla Malveiro, Núcleo de S. João Batista de Vale Milhazes, falou também do tema, considerando que, por vezes,
falhamos na nossa ação. Por exemplo, não participamos no auxílio às vítimas do drama dos incêndios do ano passado.
3. IX ACANAC FNA 2018;
Para a explanação deste ponto, usou da palavra Paula Campos, Núcleo de Chaves e pertencente à equipa organizadora. Começou, com recurso
a apresentação multimédia, por fazer um enquadramento e o ponto da situação das fases de inscrições. Disse ainda que o município de Vila
Pouca de Aguiar, onde a atividade decorrerá, está envolvido na mesma, tendo, para o documentar, lido um excerto da mensagem do Presidente
da Câmara. Às questões colocadas, a organização respondeu, tendo referido no final que tudo será ponderado.
4. Apresentação do Projeto de organização e gestão de Núcleo a implementar no ano de 2018
O Projeto foi apresentado pelo Coordenador do Departamento de Expansão, Filipe Relvão, que disse que as ferramentas apresentadas serão
disponibilizadas nos “Recursos” da página da FNA, para além de o ficheiro ser enviado diretamente para todos os Núcleos. Pretende-se
uniformizar e padronizar todo o trabalho e informação. Demonstrou, de seguida, alguns dos passos da proposta.
5. Outros assuntos de interesse para a FNA
João Policarpo, leu uma carta enviada pela Direção do santuário de Fátima ao Assistente Nacional, solicitando a colaboração da FNA, propondo
formas de participação da Associação na vida e na missão de Fátima.
O Assistente Nacional interveio para explanar e justificar esta solicitação.
João Policarpo aproveitou para apresentar os resultados do questionário feito no início deste Conselho, fazendo o enquadramento do mesmo.
A FNA deve cuidar em dar outra visibilidade nas suas deslocações a Fátima.
Francisco Correia disse que o que está a faltar é dar oportunidade a que os Núcleos possam, durante o conselho, dar informação sobre as suas
atividades.
David Loureiro referiu-se à participação da FNA no ACANAC do CNE, em 2017, numa ação muito próxima com os responsáveis do CNE nesse
ACANAC, que reconheceram o trabalho desenvolvido pela FNA. Pretende-se, neste momento, dar um reconhecimento sobre o trabalho
desenvolvido.
Sobre a atividade desenvolvida na Serra da Estrela, de grande valia, fez-se a distribuição de diplomas e insígnias.
Francisco Farias sugeriu que a DN pudesse pensar na criação de um Departamento de Proteção Civil. Exemplificou a participação do seu
Núcleo no apoio às vítimas dos recentes incêndios.
O Presidente da DN informou que nunca esteve fora do horizonte a criação do Departamento de Proteção Civil. No entanto, tal depende de
condições que exigem ponderação.
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Terminados os assuntos da Ordem de Trabalhos, seguiram-se as intervenções finais.
Artur Xavier Forte, Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, usou da palavra para fazer uma alocução final, relevando a qualidade
das intervenções apresentadas. Referiu ainda que, quando há opiniões díspares, elas são sempre construtivas, pois na diferença se pode
encontrar o caminho certo. O objetivo deverá ser sempre a qualidade da Associação a que pertencemos. Terminou enaltecendo e agradecendo
o trabalho de todos.
O Presidente da DN interveio para agradecer a participação de todos, concluindo que neste Conselho se viveu fraternidade e se deu um passo
no crescimento da FNA. Mais disse que só com ação se pode envolver todos, motivando para que o tema nacional seja vivido com verdadeiro
entusiasmo de serviço. Mostrou a alegria que sente em trabalhar na FNA com a sua equipa, com todas as Direções Regionais e com todos os
associados. •
Fátima, 11 de março de 2018
António Augusto Campos de Sousa
Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais
(documento original assinado e arquivado)

ORDEM DE SERVIÇO NACIONAL N.º 35
ABRIL DE 2018
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:
1 – DETERMINAÇÕES

3.1 – A Nível Nacional

- Nada

- Nada
3.2 – A Nível Regional

2 – CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS E ÓRGÃOS
NACIONAIS, REGIONAIS E DE NÚCLEO
2.1 – A Nível Nacional
- Nada

- Nada
3.3 – A Nível de Núcleo
Nos termos do Artigo 26.º, número 6 do
Regulamento Geral da FNA, são suspensos,
os seguintes Núcleos:

2.2 – A Nível Regional
Nos termos do Artigo 25.º pontos 2 e 3, é
criada a Região da Guarda com efeito a 27 de
janeiro de 2018

REGIÃO BRAGA
Núcleo de Real
REGIÃO COIMBRA
Núcleo Mortágua

2.3 – A Nível Núcleo
Nos termos do Artigo 26.º – 5 do Regulamento
Geral da FNA são criados os seguintes Núcleos
REGIÃO BRAGA
É criado com efeito a 4/03/2018 o Núcleo de
Escudeiros
REGIÃO LISBOA
É criado com efeito a 26/01/2018 o Núcleo de
Senhor Jesus dos Navegantes – Paço Arcos
REGIÃO VISEU
É criado com efeito a 25/04/2018 o Núcleo de
Santa Comba Dão

REGIÃO LAMEGO
Núcleo de Avões
REGIÃO LISBOA
Núcleo Campolide
REGIÃO ÉVORA
Núcleo Alcáçovas
REGIÃO VISEU
Núcleo Carvalhais S. Pedro Sul

4 – MOVIMENTO DE ASSOCIADOS
4.1 – Movimento de Associados para Cargos a
Nível Nacional

3 – EXTINÇÃO / SUSPENSÃO DE ESTRUTURAS E
ÓRGÃOS NACIONAIS, REGIONAIS E DE NÚCLEO
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Foi nomeada como Assessora da Direção

Nacional para os assuntos relacionados
com a Conferência Nacional Apostolado
Leigos e outras Associações ligadas à igreja,
a associada do Núcleo Baixa Chiado Maria
Teresa Pinto de Sousa
4.2 – Movimento de Associados para Cargos a
Nível Regional
Nos termos do artigo 32.º e 35.º do
Regulamento Geral da FNA
REGIÃO GUARDA
Coordenador Regional
Foi nomeado com efeitos a partir de
27/01/2018, o associado Francisco José
Neves Farias.
Mesa do Conselho Regional
Foram eleitos e tomaram posse em 27/01/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Olívio Duarte Fazenda
Vice-presidente: João Carlos Oliveira Camurça
Secretário: João Manuel Castelo Branco da Silva
REGIÃO LISBOA
Mesa do Conselho Regional
Cessaram funções com efeitos a 29/04/2018
Presidente: Eduardo Ferreira Trepado Marques
Vice-presidente: José Carmo Transmontano
Trindade
Secretária: Magda Teresa Mendes Abreu
Secretária: Ana Isabel Fernandes Santos
Secretário: José Miguel Vicente Monteiro
Alves
Foram eleitos e tomaram posse em 29//04/2018
para o triénio de 2018/2021
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Presidente: Eduardo Ferreira Trepado Marques
Vice-presidente: José Carmo Transmontano
Trindade
Secretária: Magda Teresa Mendes Abreu
Secretária: Ana Isabel Fernandes Santos
Secretário: José Miguel Vicente Monteiro Alves
Conselho Fiscal Regional
Cessaram funções com efeitos a 29/04/2018
Presidente: António Henrique Lopes Alves
Vice-presidente: Carlos Manuel Jesus Sachim
Secretário: Carlos Alberto Silva Gomes
Foram eleitos e tomaram posse em 29//04/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: António Henrique Lopes Alves
Vice-presidente: Evaristo Pereira Santos Silva
Secretário: Jorge Manuel F. Martins Oliveira
Agostinho
REGIÃO PORTO
Direção Regional
Cessaram funções com efeitos 04/11/2017
Presidente: André Maciel Silva Sousa
Vice-presidente: José Maria Machado
Secretária: Susana Jesus Miranda Veiga
Secretária: Raquel Angélica Gonçalves Machado
Secretário: Joaquim Ferreira Martins
Foram eleitos e tomaram posse em 04/11/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: André Maciel Silva Sousa
Vice-presidente: Raquel Angélica Gonçalves
Machado
Secretário: Joaquim Ferreira Martins
Secretária: Maria Manuela Pereira
Secretário: António Augusto Ferreira Branco
Mesa do Conselho Regional
Cessaram funções com efeitos a 04/11/2017
Presidente: José Maria Silva Henriques
Vice-presidente: Maria Fátima Freitas Pereira
Mota
Secretário: Jorge Manuel Moreira Pinto
Foram eleitos e tomaram posse em 4/11/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: José Maria Silva Henriques
Vice-presidente: José Maria Machado
Secretária: Maria Lurdes Neves Rocha Carneiro
REGIÃO DE SETÚBAL
Direção Regional
Cessaram funções com efeitos a 16/12/2017
Presidente: Manuel José Sousa Dias
Vice-presidente: Carla Maria Silva Feliciano
Soares
Secretário: Paulo José Pereira Pinhal Covas
Assistente: Pe. João Rosa José
Foram eleitos e tomaram posse em 16/12/2017
para o triénio de 2017/2020
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Presidente: Manuel José Sousa Dias
Vice-presidente: Carla Maria Silva Feliciano
Soares
Secretário: Manuel Tomás Teixeira Silva
Assistente- Pe. António Manuel Rodrigues
Estevão (Nomeado no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Conselho Fiscal Regional
Cessaram funções com efeitos a 16/12/2017
Presidente: Joaquim António Lavado Bonito
Vice-presidente: Carlos Jorge Mendes Costa
Secretária: Ana Mafalda Serra Coelho Correia
Foram eleitos e tomaram posse em 16/12/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Eduardo Jorge Rodrigues Baptista
Vice-presidente: Isabel Maria Silva Gameiro
Ribeiro
Secretária: Ana Mafalda Serra Coelho Correia
Gomes Pena
Mesa do Conselho Regional
Cessaram funções com efeitos a 16/12/2017
Presidente: Fenando Mourato Diniz
Vice-presidente: Rui Manuel Silva Narciso
Secretária: Ana Rosa Barata Lourenço
Foram eleitos e tomaram posse em 16/12/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Fenando Mourato Diniz
Vice-presidente: Ana Manuel Marçalo Sousa
Dias Ponciano Silva
Secretária: Luísa Helena Oleiro Lucas
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 Cambeses
Cessaram funções com efeitos a 17/04/2017
Presidente: Sandra Maria Cunha Gomes
Ferreira
Vice-presidente: António Gomes Pina
Secretário: Rui Manuel Martins Ferreira
Secretária: Sílvia Alexandra Costa Gomes
Secretária: Ana Lúcia Moreira Araújo
Assistente: Pe. Manuel Joaquim Azevedo Costa
Foram eleitos e tomaram posse em 17/04/2017
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: Sandra Maria Cunha Gomes
Ferreira
Vice-presidente: António Gomes Pina
Secretário: Rui Manuel Martins Ferreira
Secretária: Sílvia Alexandra Costa Gomes
Secretária: Ana Lúcia Moreira Araújo
Assistente: Pe. Manuel Joaquim Azevedo
Costa (reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)

Núcleo de Gondar
Cessaram funções com efeitos a 03/12/2017
Presidente: Domingos Fernando Azevedo
Pereira Fernandes
Vice-presidente: António Pereira
Secretário: Abílio Augusto Azevedo Fernandes
Secretário: Manuel Fernandes Lima
Secretária: Maria Filomena Duarte Peixoto
Assistente: Pe. João Luís Santos Matos
Foram eleitos e tomaram posse em 03/12/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Sérgio Manuel Pereira Salazar
Vice-presidente: Joana Maria Pereira
Secretária: Helena Isabel Costa Mendes
Secretária: Emília Pereira Vaz Cunha Oliveira
Secretária: Maria Adelaide Pereira
Assistente: Pe. João Luís Santos Matos
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Núcleo de Nossa Senhora Aparecida – Balugães
Cessaram funções com efeitos a 30/08/2017
Presidente: José Machado Ferreira
Vice-presidente: Armando António Machado
Pereira
Secretário: Manuel Ismael Nascimento Neiva
Assistente: Pe. José Francisco Rodrigues Lopes
Lima
Foram eleitos e tomaram posse em 30/08/2017
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: José Machado Ferreira
Vice-presidente: Armando António Machado
Pereira
Secretário: Manuel Ismael Nascimento Neiva
Assistente: Pe. José Francisco Rodrigues Lopes
Lima (nomeado para o cargo pela competente
autoridade eclesial)
Núcleo de Merelim
Foram eleitos e tomaram posse em 02/02/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Domingos Ribeiro da Costa
Vice-presidente: Manuel Cunha Gomes
Secretário: José Faria Ferreira
Núcleo de Ronfe
Cessaram funções com efeitos a 19/11/2017
Presidente: Mário João Cunha Dias Oliveira
Vice-presidente: Amândio Jorge Silva Machado
Secretário: Armando Manuel Rodrigues Oliveira
Secretário: António Oliveira Andrade
Secretário: Narciso Oliveira Andrade
Assistente: Pe. João Manuel Silva
Foram eleitos e tomaram posse em 19/11/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Mário João Cunha Dias Oliveira
Vice-presidente: Amândio Jorge Silva Machado
Secretária: Isabel Maria Ribeiro Azevedo
Secretário: António Oliveira Andrade
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Secretária: Filipa Manuela Gonçalves Silva
Núcleo de Santa Ana – Vinhós
Cessaram funções com efeitos a 04/02/2018
Presidente: Maria Gorete Ribeiro Nogueira
Barroso
Vice-presidente: Avelino Jorge Teixeira Freitas
Silva
Secretária: Vera Mónica Camelo Oliveira
Assistente: Pe. Manuel Oliveira
Foram eleitos e tomaram posse em 04/02/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Maria Gorete Ribeiro Nogueira
Barroso
Vice-presidente: Avelino Jorge Teixeira Freitas
Silva
Secretária: Vera Mónica Camelo Oliveira
Assistente: Pe. Manuel Oliveira (reconduzido
pela competente autoridade eclesial)
Núcleo de Santa Marinha Costa
Cessaram funções com efeitos a 04/12/2017
Presidente: Gaspar Ribeiro Gonçalves
Vice-presidente: Avelino António Pereira
Fernandes
Secretário: Mateus Gandar Leal Morenito
Secretária: Maria Lurdes Mendes Castro
Secretário: Albino Freitas Silva
Assistente: Pe. Carlos Lopes Sousa
Foram eleitos e tomaram posse em 04/12/2017
para o triénio de 2014/2017
Presidente: Avelino António Pereira Fernandes
Vice-presidente: José Manuel Nogueira Ferreira
Secretário: Mateus Gandar Leal Morenito
Assistente: Pe. Carlos Lopes Sousa (reconduzido
no cargo pela competente autoridade eclesial)
Núcleo de S. Roque
Foram eleitos e tomaram posse em 04/11/2017
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: Ana Margarida Gomes Ribeiro
Vice-presidente: Paulo Domingos Marques
Mendes
Secretário: Vítor Manuel Passos Gonçalves
Secretário: Orlando Xavier Rodrigues Mendes
Secretário: Nuno Filipe Mendes Correia
Núcleo de Urgezes
Cessaram funções com efeitos a 21/07/2017
Presidente: Luís Miguel Cunha Santos
Vice-presidente: Hélder Nuno Cunha Oliveira
Secretária: Mariana Reis Santos Lopes
Secretária: Ana Cristina Oliveira Teixeira
Secretário: José Manuel Fernandes Mendes
Assistente: Pe. Francisco José Jesus Oliveira
Foram eleitos e tomaram posse em 21/07/2017
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: José Carlos Novais Mendes
Vice-presidente: José Manuel Pinto Araújo
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Secretário: Joaquim Fernandes Teixeira
Secretário: José Manuel Fernandes Mendes
Secretário: Vítor Manuel Teixeira Francisco
Assistente: Pe. Francisco José Jesus Oliveira
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Núcleo de Vale de S. Cosme
Cessaram funções com efeitos a 08/12/2017
Presidente: Joaquim Pinto Ferreira
Vice-presidente: Joaquim Simões Morais
Secretário: Domingos Morais Carvalho Marques
Secretário: Isac Marques Silva
Secretário: Camilo Macedo Rodrigues
Assistente: Pe. José Manuel Faria Ferreira
Foram eleitos e tomaram posse em 08/12/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Joaquim Pinto Ferreira
Vice-presidente: Joaquim Simões Morais
Secretário: Isac Marques Silva
Secretário: Carlos Joaquim Morais Ferreira
Secretário: Camilo Macedo Rodrigues
Assistente: Pe. José Manuel Faria Ferreira
(reconduzido pela competente autoridade
eclesial)
Núcleo de Vermil
Cessaram funções com efeitos a 06/01/2018
Presidente: Carlos Joaquim Correia Machado
Vice-presidente: Jorge Dias Machado
Secretário: José Carlos Salazar Dias
Secretário: Serafim António Álvares Fernandes
Secretário: António Jorge Machado Cunha
Assistente: Pe. José Ribeiro Castro
Foram eleitos e tomaram posse em 06/01/2018
para o triénio de 2018/2020
Presidente: José Carlos Salazar Dias
Vice-presidente: João Morais
Secretário: José Florêncio Peixoto Almeida
Secretário: Serafim António Álvares Fernandes
Secretário: António Jorge Machado Cunha
Assistente: Pe. José Ribeiro Castro (reconduzido
no cargo pela competente autoridade eclesial)
REGIÃO COIMBRA
Núcleo de Condeixa-A-Nova
Foram eleitos e tomaram posse em 05/05/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Nuno Fernando Santana Duarte
Vice-presidente: Jorge Luis Monteiro Isidoro
Secretário: Luís Manuel Ventura Serrano
Assistente: Pe. Idalino Simões
Núcleo de S. Paulo Frades
Foram eleitos e tomaram posse em 28/07/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: António Fernando de Abreu Amaro
Vice-presidente: Jorge Manuel Bento Carvalho
Secretário: Assis Ribeiro Cardoso
Assistente: Pe. Luís Ribeiro de Oliveira

REGIÃO GUARDA
Núcleo da Covilhã
Cessaram funções com efeitos a 23/02/2018
Presidente: Francisco José Neves Farias
Vice-presidente: Olívio Duarte Fazenda
Secretário: António João Pereira Poupinho
Secretário: Antonino Sousa Corono
Secretário: António José Abreu Mendes Alçada
Assistente: Pe. Rafael Mourão
Foram eleitos e tomaram posse em 23/02/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Francisco José Neves Farias
Vice-presidente: Olívio Duarte Fazenda
Secretária: Ana Maria Franco da Conceição
Secretário: António João Pereira Poupinho
Secretário: Antonino Sousa Corono
Assistente: Pe. Rafael Mourão (Reconduzido
pela competente autoridade eclesial)
Núcleo do Teixoso
Cessaram funções com efeitos a 02/04/2016
Presidente: Arménio Saraiva Baltazar Correia
Vice-presidente: Pedro António Vicente Coelho
Secretária: Aida Anjos Rodrigues Cruz
Secretário: Carlos Alberto Martins Sardinha
Secretário: Nuno Manuel Matos Esteves
Assistente: Pe. Alberto Matos Almeida
Foram eleitos e tomaram posse em 02/04/2016
para o triénio de 2016/2019
Presidente: Arménio Saraiva Baltazar Correia
Vice-presidente: Pedro António Vicente Coelho
Secretária: Aida Anjos Rodrigues Cruz
Secretária: Ana Patrícia Videira Baltazar
Secretário: Nuno Manuel Matos Esteves
Assistente: Pe. Alberto Matos Almeida (nomeado
pela competente autoridade eclesial)
REGIÃO LAMEGO
Núcleo de Castro Daire
Cessaram funções com efeitos a 26/03/2018
Presidente: Arão Joaquim Coelho
Vice-presidente: Anselmo Pereira Fernandes
Secretária: Hália Augusta Almeida Pereira
Secretário: Adelino Ricardo Lemos Duarte
Ferreira
Secretário: João Manuel Duarte Pinto
Assistente: Pe. Carlos José Gomes Caria
Foram eleitos e tomaram posse em 23/03/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Higino Santos Ribeiro Pontes
Guerra
Vice-presidente: José Joaquim Monteiro Vaz
Pedro Morgado
Secretário: Anselmo Pereira Fernandes
Secretária: Maria Isabel M. Costa Sousa Ribeiro
Secretária: Hália Augusta Almeida Pereira
Assistente: Pe. Carlos José Gomes Caria
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
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Núcleo de Lamego
Cessaram funções com efeitos a 27/03/2018
Presidente: Paulo Alexandre Martinho Tavares
Vice-presidente: Adérito Almeida Gonçalves
Secretária: Maria João P.G. Mota Lourenço

Núcleo de Oeiras
Cessaram funções com efeitos a 18/04/2018
Presidente: Pedro Miguel Pereira Chaves
Vice-presidente: Maria José Souto Bessa
Tavares
Secretária: Susana Helena Veiga Santos Soares
Secretária: Ana Catarina Veiga Santos Soares
Aleixo
Secretária: Margarida Maria Pinto Barata Ferreira
Assistente: Assistente: Pe. Mário Luís Pais

Presidente: Pedro Miguel Boléo Abranches
de Almeida Brito
Vice-presidente: João Paulo Caldas da Silva
Secretário: Pedro Miguel Henriques Pires da
Silva Rodrigues
Secretário: Daniel Maria Martins Morgado de
Moura
Secretário: Pedro Jorge da Silva Sanches
Assistente: Pe. José Luís Costa (nomeado no
Cargo pela competente autoridade eclesial)

REGIÃO LISBOA
Núcleo de Baixa-Chiado
Cessaram funções com efeitos a 19/02/2018
Presidente: Porfírio Aurélio Vales Almeida
Vice-Presidente: Luís Artur Amaral Frazão
Secretário: José Daniel Silva Teixeira
Assistente: Diácono Armando José Dilão
Encarnação

Foram eleitos e tomaram posse em 18/04/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Maria José Souto Bessa Tavares
Vice-presidente: Miguel Dias
Secretário: António Guerra Costa
Secretário: Sérgio Freitas
Secretário: Jorge Lozano
Assistente: Assistente: Pe. Mário Luís Pais
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo de Santiago - Sesimbra
Cessaram funções com efeitos a 09/12/2017
Presidente: António José Folques Silva
Vice-presidente: Ana Manuel Marcelo Sousa
Dias Ponciano Silva
Secretário: Paulo José Pereira Pinhal Covas
Secretário: Jorge Manuel Rodrigues Farinha
Secretária: Maria Eduarda Silva Nogueira
Campos Paulo
Assistente: Pe. Manuel José Martins Silva

Foram eleitos e tomaram posse em 19/02/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Maria Teresa Pinto de Sousa
Vice-Presidente: José Maria Cadilhe Veiga
Coelho
Secretário: Luís Artur Amaral Frazão
Assistente: Diácono Armando José Dilão
Encarnação (reconduzido pela competente
autoridade eclesial)

Núcleo de Rio de Mouro
Cessaram funções com efeitos a 27/06/2017
Presidente: Francisco Maria Nunes Correia
Vice-presidente: Helena Maria Silva Neves
Correia
Secretário: Ernesto António Cunha Laureano
Secretária: Carla Cristina Marques Correia Neves
Secretário: José Paulo Silva Neves
Assistente: Pe. Luís Pedro Cardoso Adeganha

Núcleo de Benfica
Cessou funções com efeitos a 24/92/2018 a
Coordenadora- Ana Maria Gonçalves Teodósio

Foram eleitos e tomaram posse em 27/06/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Ernesto António Cunha Laureano
Vice-presidente: José Manuel Sousa Borges
Secretária: Helena Maria Silva Neves Correia
Secretário: José Paulo Silva Neves
Secretário: Francisco Maria Nunes Correia
Assistente: Pe. Luís Pedro Cardoso Adeganha
(reconduzido pela competente autoridade
eclesial)

Foram eleitos e tomaram posse em 27/03/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Paulo Alexandre Martinho Tavares
Vice-presidente: Adérito Almeida Gonçalves
Secretária: Maria João P.G. Mota Lourenço
Secretário: António Manuel Silva Bastos

Foram eleitos e tomaram posse em 24/02/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Ana Maria Gonçalves Teodósio
Vice-Presidente: Pedro Miguel Chaves
Secretário: Francisco Teixeira
Assistente: Pe. Nuno Fernandes (nomeado
pela competente autoridade eclesial)
Núcleo do Estoril
Cessaram funções com efeitos a 03/03/2018
Presidente: Eduardo Ferreira Trepado Marques
Vice-presidente: José Manuel Alves Silva
Secretário: Abel Augusto Costa Dias
Secretário: Luís Alexandre Braz Matos
Secretário: David Pereira Loureiro
Assistente: Pe. Jorge Gomes Sampaio
Foram eleitos e tomaram posse em 03/03/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Abel Augusto Costa Dias
Vice-presidente: David Pereira Loureiro
Secretário: João Baptista Martins Costa
Secretário: José Manuel Alves Silva
Secretário: Eduardo Ferreira Trepado Marques
Assistente: Pe. Paulo Jorge Figueira (nomeado
no cargo pela competente autoridade eclesial)
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Núcleo de Santa Maria dos Olivais
Cessaram funções com efeitos a 04/12/2017
Presidente: Ana Maria Duarte Gonçalves
Rodrigues
Vice-presidente: Delfim António Alves Carmona
Secretária: Ana Isabel Fernandes Santos
Assistente: Pe. Bruno Machado
Foram eleitos e tomaram posse em 04/12/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: Ana Maria Duarte Gonçalves
Rodrigues
Vice-presidente: Delfim António Alves Carmona
Secretária: Ana Isabel Fernandes Santos
Núcleo de Senhor Jesus Navegantes - Paço de
Arcos
Foram eleitos e tomaram posse em 26/01/2018
para o triénio de 2018/2021

Foram eleitos e tomaram posse em 09/12/2017
para o triénio de 2017/2020
Presidente: António José Folques Silva
Vice-presidente: Ana Manuel Marcelo Sousa
Dias Ponciano Silva
Secretário: Manuel Tomás Teixeira Silva
Assistente: Pe. Manuel José Martins Silva
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Núcleo de Santo André - Barreiro
Cessaram funções com efeitos a 05/11/2016
Presidente: José Manuel Rodrigues Eugénio
Vice-presidente: Luísa Maria Vaz Marques
Secretário: Ricardo José Morais Escada
Assistente: Pe. Armando Augusto Azevedo
Foram eleitos e tomaram posse em 05/0112016
para o triénio de 2016/2019
Presidente: José Manuel Rodrigues Eugénio
Vice-presidente: Ricardo José Morais Escada
Secretário: José Carlos Jacinto Gil
Assistente: Pe. Armando Augusto Azevedo
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Núcleo de S. José Camarinha
Cessaram funções com efeitos a 16/02/2018
Presidente: Daniel Joaquim Rodrigues Baptista
Vice-presidente: José Fernando Marques
Assunção
Secretário: Humberto Manuel Silva Pestana
Secretário: Aníbal José Godinho Tagarroso
Secretária: Maria Conceição Vale Santos Campos
Assistente: Pe. Carlos Fernando Russo Santos
Foram eleitos e tomaram posse em 16/02/2018
para o triénio de 2018/2021
Presidente: Daniel Joaquim Rodrigues Baptista
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Vice-presidente: José Fernando Marques
Assunção
Secretário: Humberto Manuel Silva Pestana
Secretário: Aníbal José Godinho Tagarroso
Secretária: Maria Conceição Vale Santos Campos
Assistente: Pe. Carlos Fernando Russo Santos
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
REGIÃO PORTO
Núcleo de Fânzeres
Cessaram funções com efeitos a 02/04/2017
Presidente: José Augusto Silva Campanhã
Vice-presidente: Alberto Manuel Moreira
Secretária: Laurinda Maria Silva Costa Oliveira
Assistente: Pe. José Andrade Braga
Foram eleitos e tomaram posse em 02/03/2017
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: António Augusto Ferreira Branco
Vice-presidente: José Augusto Silva Campanhã
Secretária: Cátia Vanessa Morais Sousa
Secretário: Paulo Miguel Santos Lourenço
Secretário: António Manuel Matos Lourenço
Assistente: Pe. José Andrade Braga (reconduzido
no cargo pela competente autoridade eclesial)
Núcleo de Burgães
Por demissão da associada e vice-presidente do
Núcleo, Ana Paula Lopes Correia, foi coaptado
o associado Crispim José Dias Fonseca como
vice-presidente
REGIÃO DE VISEU
Núcleo de Mangualde
Cessaram funções com efeitos a 01/09/2017
Presidente: Adelaide Maria Alves Pais
Vice-presidente: Fernando José Marques
Almeida
Secretária: Isabel Maria Alves Pais
Secretária: Laurinda Conceição Lopes Marques
L. Amaral
Secretária: Andreia Flores Albuquerque Pais
Assistente: Cónego Jorge Alberto Silva Seixas
Foram eleitos e tomaram posse em 01/09/2017
para o triénio de 2017/ 2020
Presidente: Fernando José Marques Almeida
Vice-presidente: Andreia Flores Albuquerque
Pais
Secretária: Laurinda Conceição Lopes Marques
L. Amaral
Secretário: José Carlos Almeida Ribeiro
Secretário: António José Almeida Figueiredo
Assistente: Pe. Manuel António Rocha Fontes
Santos (nomeado para o cargo pela competente
autoridade eclesial)
Núcleo Santa Comba Dão
Foram eleitos e tomaram posse em 25/04/2018
para o triénio de 2018/ 2021
Presidente: António Manuel Morais Santos
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Vice-presidente: António José Fernandes de
Lemos
Secretária: Zita Maria Alves Mateus de Abreu
Secretário: Carlos Manuel Garcez Soares
Secretário: José Emanuel Branquinho
Assistente: Pe. Pedro Leitão (nomeado para
o cargo pela competente autoridade eclesial)

Sérgio Paulo Costa Castro

REGIÃO BRAGA
Núcleo Ávidos
António Joaquim Correia Carvalho Silva
Maria da Assunção Sampaio da Costa

Núcleo S. Roque
Ana Margarida Gomes Castro
André Filipe Pereira Costa
Avelino Fernando de Castro Ribeiro
Belmiro Gonçalves Salgado Abreu
Orlando Xavier Rodrigues Menezes
Paulo Domingos Marques Mendes
Rita Sofia Gomes Ribeiro
Vítor Manuel Passos Gonçalves
Engrácia Pereira da Costa
Maria da Conceição Marques Castro
Nuno Filipe Mendes Correia
Orlando César Dias Soares

Núcleo Carreira
Sérgio António Vilaça Ferreira

Núcleo S. Tomé Estorãos
Armando Pereira

Núcleo Escudeiros
Paulo José Cunha Coelho
Maria Elizabete Costa Castro
Rui Manuel Silva Pereira
Elsa Maria Oliveira Cunha
Marta Patrícia Oliveira Meira
Joaquim António Costa Ferreira

Núcleo S. Torcato
Hélder Filipe Pinheiro da Silva
Diogo Machado Almeida

4.3 – Entradas de Associados de 1 janeiro 2018
a 30 de abril 2018

Núcleo Fermentões – St.ª Eulália
Joaquina Fernandes Lemos Silva Costa
Maria da Conceição Oliveira Rodrigues
Núcleo Pinheiro
Vera Alexandra Mendes de Castro
Núcleo Oliveira St.ª Maria
Nuno Ricardo Miranda Oliveira
Adriano Manuel Santos Coelho
Núcleo Santa Ana – Vinhós
José Filipe Oliveira Freitas
Susana Maria Freitas Mendes
Maria Salomé Ribeiro Lobo Gonçalves
José Maria Nogueira Gonçalves
Núcleo Santo Amaro
Vítor Sebastião Ribeiro Abreu
Guilherme Paulo Ribeiro Abreu
Núcleo S. Dâmaso
Paulo Ricardo Pereira Ribeiro
Núcleo S. João Airão
Rui Filipe Dias Andrade Vieira
João de Oliveira Magalhães

Núcleo Vila Conde
Maria Fernanda Moreira Costa
Nuno Alexandre Ferreira Amorim
Francisco Eduardo Barbosa Pereira
REGIÃO COIMBRA
Núcleo Condeixa-A-Nova
Jorge Luis Monteiro Isidoro
Idalino Simões
Jorge Germano Dias de Brito
Núcleo Palheira
Antonino Gonçalves Alves da Costa
REGIÃO GUARDA
Núcleo Guarda
Aurélio Cabral Ambrósio Nascimento
Núcleo S. Francisco Marto
Maria Glória Costa Almeida
REGIÃO LEIRIA
Núcleo Marinha Grande
Maria Emília Barosa Santos Pereira Silva
Deolinda da Visitação Moreira Salsinha
REGIÃO LISBOA
Núcleo Algueirão
Paulo Alexandre Gomes Pena

Núcleo S. Pedro Bairro
Maria de Fátima Pereira da Silva
Maria Júlia Gomes Teixeira
Laurentina Andrade Pereira Marques

Núcleo Penha França
Maria Luísa Simões Oliveira
Isabel Marina Rosa Vidigueira Nazaré Taborda
Luís Manuel Tomaz dos Santos
Catarina Maria Rodrigues Fonseca Madeira
Costa

Núcleo S. Mateus Medelo
Olga Maria Pereira Fernandes

Núcleo Prazeres
João Ricardo Silva Pinto
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Célia Fernando Guerra Rodrigues
Núcleo Senhor Jesus Navegantes
Alfredo Jorge Pires Reis Sousa
Marisa Fátima Campos Feliciano Tomás
José António Silva Pereira
Pedro Miguel Henrique Pires da Silva Rodrigues
Pedro Miguel Boléo Abranches de Almeida
Rodrigues
Pedro Jorge Silva Sanches
João Paulo Caldas da Silva
José Luís Gonçalves da Costa
Ricardo Jorge Monteiro Claudino
Fernanda Isabel da Graça R. B. Pereira
José Augusto Rosa Dias
Daniel Maria Martins Morgado de Moura

António José Fernandes de Lemos
Carlos Manuel Garcez Soares
José Emanuel Branquinho
Zita Maria Alves Mateus de Abreu

Núcleo Murtosa
Paula Alexandra Santos Tavares
José Gregório Oliveira Barbosa
Maria Luísa Tavares Valente
António Augusto Oliveira

5– TRANSFERÊNCIAS, DEMISSÕES / EXONERAÇÕES
DE ASSOCIADOS
Nos termos do Artigo 11 dos Estatutos e do
Artigo 5.º Alíneas 7 e 11 do Regulamento
Geral da FNA

Núcleo Anadia
Maria Palmira Almeida Cruz João
Pedro Manuel Painça Rolo

5.1 - Transferências Entre Regiões
- Nada
5.2- Transferências dentro das Regiões

Núcleo St.ª Maria Olivais
Carlos Manuel Jesus Sequeira
Armando Gomes
Núcleo Oeiras
Jorge Miguel Lozano
António Augusto Guerra Costa
REGIÃO PORTO
Núcleo Alfena
Alice Zélia Moutinho Costa Pontes
Sónia Marlene Martins Pimenta
Almerinda Conceição Ferreira Lopes
Ana Maria Pereira Sousa Ribeiro
Ana Maria Moutinho Machado Ribeiro
St.º Izidoro Romariz
Henrique Jorge Ferreira Costa
Anacleto Sousa Costa
Ana Paula Santos Oliveira
Maria de Fátima Gomes de Sousa
-Núcleo S. Martinho Bougado
Apolíneo Andrade Freitas
Jorge Manuel Ferreira Macedo
Simeão Sousa Andrade
REGIÃO SETÚBAL
Núcleo S. João Baptista
Sandra Maria Almeida Costa Lopes
David Miguel Fernandes Ribeiro
Cláudia Ferreira Souza
Maria Filomena Brito Vicente Pereira
José António Conceição Proença
REGIÃO VILA REAL
Núcleo Cidade Vila Real
Lina Maria Macedo Carvalho
Jorge Augusto
Joaquim Correia de Figueiredo
Mariana Dantas Brito de Almeida
REGIÃO DE VISEU
Núcleo de Santa Comba Dão
António Manuel Morais Santos

22

REGIÃO BRAGA
Transferência do Núcleo de Real para o Núcleo
de Dume
José Joaquim Silva Ferreira
Transferência do Núcleo de Delães para o Núcleo
de S. Pedro Bairro
Carlos Manuel Pereira
REGIÃO LISBOA
Transferência do Núcleo da Oeiras para o Núcleo
de Benfica
Pedro Miguel Pereira Chaves
Transferência do Núcleo de St.ª Maria dos Olivais
para o Núcleo de Benfica
Francisco Teixeira
Transferência do Núcleo do Estoril para o Núcleo
de Rio Mouro
Ricardo António Silva Lopes
REGIÃO PORTO
Transferência do Núcleo da St.ª Cristóvão Ovar
para o Núcleo de Ermesinde
José Daniel Ferreira Valente
5.3 – Demissões
Associados que saíram a 31 de dezembro 2017
(registado nos Censos)
REGIÃO AÇORES
- Nada
REGIÃO ALGARVE
Núcleo Nª Sª da Luz
Rui Miguel Conceição Gavancha
Henrique Manuel Gaspar Vieira
João Jorge S. P. Porfírio
REGIÃO AVEIRO
Núcleo Ílhavo
José Ernesto Martins Coelho
Michelli Angel Pinto Duarte

REGIÃO BRAGA
Núcleo Ávidos
José Carlos Costa Castro
Núcleo Cambeses
Paula Cristina Martins Vilaça
Sílvia Alexandra Costa Gomes
Núcleo Delães
António Ramos Martins
Fernando Rodrigues Martins
Núcleo Dume
António Rafael Ribeiro Silva
Núcleo Oliveira St.ª Maria
Liliana Cristina Campos Couto
Paulo Jorge Campos Couto
Rui Alberto Bezerra
Núcleo Gondar
Domingos Fernando A.P. Fernandes
Núcleo Pe. Fonte
Carlos Manuel Gomes Macedo
Núcleo Ponte
Adriano Vieira Carvalho
Núcleo Póvoa Varzim
Manuel Maximiano Ferreira Carvalho
Núcleo Ronfe
António Manuel Oliveira Sousa
António Pereira Sousa
José Ferreira Simões
Vítor Ângelo Martins Ferreira
Núcleo São Pedro Bairro
António Moreira Azevedo
Manuel Maria Sousa Bessa
Núcleo S. Torcato
Álvaro Abreu
Núcleo S. Martinho Lago
José Alberto Silva Ribeiro
Núcleo S. Mateus Medelo
António Joaquim Ferreira
Núcleo Terroso
Romeu Araújo Fonte
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Núcleo Urgezes
José Eduardo Cunha
Núcleo Vale S. Martinho
Isabel Maria Marques Costa
Núcleo Vale S. Cosme
Pedro Miguel Faria Braga
Núcleo Landim
Armindo Azevedo Gonçalves
José Bártolo Pinto Pereira
Marco Aurélio Bernardes Sousa
Natália Maria Ferreira Torres

Ângela Maria Pereira

Marco António Santos Sousa

Núcleo Marinha Grande
Pedro António Fonseca

REGIÃO SANTARÉM
- Nada

REGIÃO LISBOA
Núcleo Baixa Chiado
José Daniel Silva Teixeira

REGIÃO SETÚBAL
Núcleo Baixa Banheira
Beatriz Leonor Monteiro

Núcleo Rio Mouro
Maria Mafalda Correia Ramos Borges
Nuno Miguel Correia Ramos Borges

Núcleo N.ª S.ª Graça – Corroios
João Paulo Marques

Núcleo Vizela – S. Miguel
Dinis Manuel Silva Costa

Núcleo Vialonga
Carlos Alberto Silva Gomes
Florival Boto
Maria Odete Pinheiro

REGIÃO COIMBRA
Núcleo Condeixa-A-Nova
Maria Gabriela Fernandes Pinto Serrano

Núcleo S. Jorge Arroios
João Miguel Casanova Nabais
Susana da Graça Matias Gomes

Núcleo S. Paulo Frades
Lúcio Pereira Antunes
Fernando Albertino Saramago
Emília Conceição Nunes
Assis Ribeiro Antunes

Núcleo Penha França
Élvio Eduardo Fino Merlim

REGIÃO ÉVORA
Núcleo Alcáçovas
Ana Joaquina Grave M. Cebola
Bruno José Maurício Cebola
Núcleo Santa Teresa Calcutá
Maria Rosário Barradas Ferreira
REGIÃO GUARDA
Núcleo Covilhã
José Manuel Proença Pinto
António José Alçada
Manuel Matos
Paulo Jorge Fazenda
Núcleo Guarda
Abel António Albino
Filomena Maria Saraiva Santos
Carla Susana Neves Pereira
Jerónimo Luis Salcedas
Diana Crespo Seguro Pereira

Núcleo Prazeres
António Maria Cunha Tarouca Roxo
António José Machado Ferreira
REGIÃO PORTO
Núcleo Alfena
Pedro Amaro Cunha Gomes
Núcleo Burgães
Ana Paula Lopes Correia
António Adélio Fernandes Neto
Núcleo Campanhã
Joaquim Silva Costa
Adriano Santos Nunes
Zulmira Maria Carvalho Rodrigues
Núcleo Ermesinde
Bruno Miguel Sousa Leal
Daniela Sofia Soares Pereira
Rui da Silva Rocha

Núcleo S. João Batista
José Manuel Varela
Núcleo Santa Maria Graça
Pe. João Rosa
Núcleo Santo André
Luísa Maria Vaz Marques
REGIÃO VILA REAL
Núcleo Chaves
Vasco Alexandre Salvador
REGIÃO VISEU
Núcleo Mangualde
Gustavo José Ferreira Cândido
Eduardo José Silva Domingos
Jorge Alberto Silva Seixas (Cónego)
Núcleo S. José – Viseu
António Manuel Sacramento
António Manuel A. Gonçalves
Fábio Sousa Vaz
Luís Manuel G. Monteiro
5.3 - Exonerações
- Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E PRÉMIOS

Núcleo Teixoso
Hélder João Figueiredo Lourenço Saraiva
Vítor Manuel Dionísio Poço

Núcleo Oliveira Douro
Miguel Ângelo Freitas Barbosa
Avelino Jorge Pereira Soares
Núcleo Santiago Bougado
Joaquim Pereira Santos
Maria José Silva Ferreira

REGIÃO LAMEGO
Núcleo Castro D’Aire
José Maria Parente
Valentim Afonso S. Monteiro Vicente

Núcleo S. Cristóvão Nogueira Cravo
José Manuel Gama Miranda
Cristina Soares
Alcides Alexandre Rebelo Almeida Costa

REGIÃO LEIRIA
Núcleo Leiria
José Luís Henriques

Núcleo S. Izidoro Romariz
Anabela Santos Sousa Costa
Fernando Valente Teixeira Costa
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Núcleo Papa Francisco
Marta Sofia Marçal
Rita Barreiro Fonseca
Francisco José Nunes

LOUVOR NACIONAL
É atribuído o Diploma de Louvor Nacional
por proposta da Direção Nacional ao Núcleo
de Almeirim pela disponibilidade e apoio
na concretização do Enforma 2018, tendo
contribuído para o êxito do encontro.
MEDALHA DE SOLIDARIEDADE
É atribuída a Medalha de Solidariedade, por
Proposta da Direção Regional do Porto, aos
seguintes Associados:
Cofundador do Núcleo de Romariz,
em que desde o primeiro dia assumiu
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responsabilidades na Direção do Núcleo.
Sempre disponível para colaborar em todas
as atividades do Núcleo, sempre fiel ao
espírito de BP na prática do escutismo adulto,
sempre demonstrou um grande espírito
de sacrifício, lealdade e solidariedade para
com a associação na busca e conquista das
finalidades da FNA.
Exemplo a seguir por todos, pois sempre
soube dar o máximo sem esperar outras
recompensas.
Assim face ao exposto, a Direção Regional
do Porto, propõe que seja reconhecido o
mérito do seu trabalho e dedicação a José
Pinho dos Santos, atribuindo-lhe a Medalha
de Solidariedade.

7 – HOMOLOGAÇÕES

O seu empenho, disponibilidade, bom
senso e amor ao escutismo, associadas
ao compromisso de serviço a que a
FNA tem como base da sua existência,
traduziram-se nos últimos anos como
uma mais valia inestimável para a
associação.
O Núcleo de Romariz e a Direção Regional
do Porto, confiam na sua determinação e
não se inibem em depositar-lhe qualquer
responsabilidade ou demanda.
O mérito, não o que se espera de cada um,
de acordo com o compromisso, mas sim para
aquilo que cada um contribui para além do
esperado.
É esse o comportamento que tem revelado.
Dar... dar ... dar, sem esperar qualquer
recompensa. Assim e face ao exposto, a
Direção Regional do Porto, propõe que
seja reconhecido o mérito do seu trabalho
e dedicação a Licínio Gonçalves de Castro,
atribuindo-lhe a Medalha de Solidariedade.

Lisboa e Sede Nacional, aos 12 de maio de
2018

- Nada

8 - QUALIFICAÇÕES
- Nada

9 – RECTIFICAÇÕES
- Nada

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional

CRUZ DE MÉRITO SANTO CONDESTÁVEL
É atribuída a cruz de Mérito Santo
Condestável, por Proposta da Direção de
Núcleo ao Associado:
Pelo extraordinário sentido de serviço e
dedicação exemplar, demonstrado ao longo
dos 45 anos de vida do Núcleo de Ronfe
sendo cofundador, tendo assumido várias
vezes a função de Presidente da Direção do
Núcleo, conseguindo ultrapassar momentos
difíceis e sendo sempre exemplo de união
e responsabilidade, pela sua simpatia
conquistados e pelas funções que já
desempenhou como Presidente do Conselho
Fiscal Regional, torna-se assim um exemplo
a seguir e merecedor desta Distinção Pública
o associado do Núcleo de Ronfe da Região de
Braga Narciso Oliveira Andrade.
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Censos
Caros Amigos Fraternos,
Lembramos o Artigo 93.º do Regulamento Geral da FNA que diz o seguinte:
Artigo 93.º - Censos
1 – O censo anual é uma ferramenta indispensável, a todos os níveis, para efeitos
administrativos, financeiros, estatísticos e de conhecimento da realidade da Associação.
2 – Este recenseamento refere-se a 1 de janeiro de cada ano, faz-se em documento
próprio e os dados indicados são referentes a 31 de dezembro do ano anterior.
3 – Os prazos e a metodologia a utilizar, são nomeadamente:
a) Até fim de novembro – a Direção Nacional remeterá os documentos para os
órgãos executivos;
b) Até fim de fevereiro – as Direções ou Coordenadores de Núcleo, remeterão
devidamente preenchidos os documentos às Direções ou Coordenadores Regionais;
onde não existam Direções ou Coordenadores Regionais, os Núcleos deverão remeter
apenas um documento diretamente à Direção Nacional;
c) Até fim de março – as Direções ou Coordenadores Regionais, remeterão
devidamente conferidos os documentos à Direção Nacional.
4 – Juntamente com o censo anual deverá ser entregue o inventário dos bens móveis e
imóveis existentes, assim como o relatório das ações realizadas.

Órgão Oficial
da Fraternidade
de Nuno Álvares
Ano XIII - N.º 41
mar-maio 2018

Ficha Técnica
Diretor:
Domingos Leal do Paço
Designer
Execução Gráfica:
Luís Tavares

5 – Sempre que após um ano da data do limite do prazo estabelecido, para regularizar
a situação através do censo e o não tenham feito, o Núcleo será considerado Suspenso.

Reportagem fotográfica:
Luís Tavares
Duarte Lopes
João Gomes

6 – Sempre que após dois anos de suspensão do Núcleo e este não tenha demonstrado
interesse em voltar ao ativo, e efetuadas as diligências para o manter na Associação,
este será Extinto.

Internet:
Duarte Lopes

Considerando a importância do tema, solicitamos que todos os Associados e especialmente
as Direções de Núcleo, colaborem para que se consiga em tempo útil dar cumprimento a
esta regra. •
Saudações Fraternas
Direção Nacional

Serviços Nacionais e Loja Escutista (DMF)
todas as Terças-feiras na Sede Nacional das 10h às 18h

Colaboraram neste número:
Domingos Leal do Paço
João Policarpo
Pe. Joaquim Nazaré
João Pedro
António Fontinha
Luís Abreu
David Loureiro
Jorge Marques
Filipe Relvão
Ana Rita
Jorge Caria
Paula Campos

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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Caros Escuteiros,
Como é do vosso conhecimentos, decorre até ao dia 31 de Maio a 2.ª Fase das Incrições para o IX ACANAC.
E, tal como tinha sido solicitado e era promessa da Equipe Organizadora, a possibilidade de aceitar
inscrições para o fim de semana iria ser avaliada e... a boa notícia para quem tinha esse desejo é que
vamos aceitar inscrições para o fim de semana.
Algumas regras a saber:
- Entrada em campo apenas entre as 20h de sexta feira dia 20 de Julho e 10h30 de sábado 21 de Julho.
- A participação nas actividades apenas será possivel nas realizadas em campo.
- O valor da inscrição de fim de semana, inclui as refeições de sábado e de domingo.
- No momento da inscrição e para melhor preparar toda a logística necessária, será necessário indicar
a data de entrada em campo.
- A ficha de inscrição estará disponível a partir do dia 22 de Maio, sendo as inscrições aceites até ao dia 5 de Junho.
- A ficha deverá ser enviada para as Direções Regionais e o pagamento enviado para o Nib da Direção
Nacional (que constará na ficha).
- O valor da inscrição para a modalidade de acampamento em fim de semana será de:
60 € - para maiores de 12 anos
30 € - dos 2 aos 12 anos
Esperamos por vós.
Vem explorar o Ouro do teu Coração
A Organização

