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Editorial

Palavra de Esperança e de Fé…
Caros Amigos Escuteiros Adultos
Espero que se encontrem bem e que todos vós juntos das vossas
famílias se mantenham em segurança.
Estamos a atravessar um momento muito difícil em todo o MUNDO e
em especial que afeta o nosso País praticamente em todas Regiões.
Neste momento tão difícil e de grande preocupação que estamos a passar,
quero vos demonstrar a estima e consideração que tenho por todos vós.
Como Presidente da Nossa Associação FNA, tenho um enorme apreço
por todos quantos se tem prontificado e estão na linha da frente ou
mesmo em posição de retaguarda, a ajudar nesta luta contra este vírus, contra esta pandemia, nos seus
locais de trabalho, nos serviços de Saúde, nos serviços de Segurança ou em outras profissões, estando ao
serviço de todos nós, para todos o meu apreço e em nome de toda a Associação FNA um muito obrigado.
Quero também aproveitar para felicitar todos os nossos Associados que nas suas localidades tem vindo
a voluntariar-se e a acolher o chamamento do pedido de ajuda pelas Autarquias e de toda a Comunidade,
nos seus locais de residência para apoiar no sentido de auxiliar quem mais precisa, apelo que o façam
sempre com muito cuidado e com muita segurança, tendo em conta que devem ficar em casa todos
aqueles de maior risco pela sua idade, garantindo assim a vossa segurança e da mesma forma a
segurança dos outros.
Antes de terminar e pela razão da aproximação deste período que vamos passar da Páscoa, quero vos
enviar uma palavra de Esperança e de Fé para todos os Associados e para vossas famílias, sei que todos
estão a fazer o vosso melhor, respeitando todas as orientações que vos vão chegando pelas autoridades,
assim como Escuteiros cumprindo aquele artigo da nossa Lei do Escuta, “O DEVER DO ESCUTA COMEÇA
EM CASA”, pondo em prática nas nossas casas e nas nossas localidades em ações de Cidadania,
aproveitando também esta altura da Páscoa, para nos lembrarmos como Cristãos que “A RESSURREIÇÂO
DEVE SEMPRE SER LEMBRADA COMO A CELEBRAÇÃO DA FÉ NOS HOMENS”, assim nessa Esperança e com
a nossa Fé em oração com o nosso PAI, JESUS CRISTO de certo que melhores dias virão.
Temos todos que acreditar que tudo isto vai passar e que de seguida voltaremos às nossas atividades e
encontros de Escuteiros Adultos desta nossa Fraternidade de Nuno Álvares, que tanto amamos. Todos
juntos vamos conseguir com a graça de DEUS voltar à normalidade.
Abraço Fraterno para todos, em nome de toda a Direção Nacional com votos de uma Santa Páscoa.
Não se esqueçam, Fiquem em casa, e para todos aqueles que estão a trabalhar o nosso obrigado e que
Deus vos proteja. •
Domingos Leal do Paço
Presidente Nacional da FNA

2

Abril 2020

Estamos em tempo de Quaresma e, em breve, o calendário indica-nos
a Páscoa. Este ano quase tudo será muito diferente. Na mente de
todos nós, e do mundo, ficará gravada por muitos anos a palavra que,
etimologicamente, dá origem a quaresma. É verdade que do ponto de
vista litúrgico, a Quaresma são quarenta dias, e o tempo Pascal são
cinquenta dias. Porém este ano talvez seja um pouco diferente, e a
quarentena continuará no tempo pascal.
Talvez nunca tenha tido tanto sentido o exercício da Via-Sacra como
este ano. Talvez uma via-sacra com mais estações, e cada uma
delas mais demorada. Os encontros e os desencontros; As quedas
e o levantar-se; A agonia no “Jardim das Oliveiras” e a aceitação do
“cálice”; A condenação à morte e a entrega ao Pai; os desânimos e o desespero; a confiança e a fé; os
judas traidores e os que negam os “amigos” na hora da verdade. Mas também a confiança e entrega
ao Infinitamente Grande, maior que o infinitamente pequeno: O Deus do Amor, mais forte que o mal e
a doença.
Temos diante de nós um inimigo tão pequeno e tão poderoso. Um vírus, menos que uma bactéria
ou um micróbio, e, no entanto, nos controla a todos, e nos desafia. A vida está em jogo e em risco.
O vírus funciona como um parasita. Lembremos o que nos diz BP no Caminho do triunfo: um dos
Escolhos é “cucos e impostores”, e a fuga a estes escolhos é fundamental. O escolho é um perigo
que não vemos e que pode fazer naufragar. O vírus é um parasita (cucos) e acaba por ser também um
“mentiroso” (impostor), não o vemos e tão fácil de se propagar. Estamos diante de um “infinitamente
pequeno”, quase invisível, mas muito perigoso. Temos que lembrar o infinitamente grande para nos
ajudar. Também é invisível, mas como diz BP no quinto escolho, que nos apresenta a “irreligião”
como um escolho perigoso. A religião, que assenta na espiritualidade, só ela pode dar sentido à vida
de cada um de nós. BP apresenta o Amor como um caminho essencial para a felicidade. Amor a Deus
e ao próximo.

Caminho da Fé

A “Via-Sacra” da Esperança

A Quaresma, que tem um sentido religioso e espiritual, indica um caminho, a Vida. Vitória da Vida sobre
a morte, do bem sobre o mal, da saúde sobre a doença: A Páscoa. Um tempo de deserto que conduz
ao Oásis, experimentamos a privação e o limite, mas para chegar à plenitude. Não podemos ver a
quarentena como um percurso que acaba em nada. A Via-sacra que é a “via crucis” é um caminho e
conduz à Páscoa da Ressurreição. Um desfio a acreditar que estamos a caminho de “novos tempos” e
que construiremos “Tempos Novos”. Temos, mais do que nunca, ocasião para relembrar e reviver os
Princípios do Escutismo: a Fé para orientar a vida; a relação de solidariedade, fundada no amor cristão,
para com o próximo; a família e o amor a si próprio, para crescer em todas a dimensões. Crescer na
relação com Deus, com os outros e consigo mesmo. Que a adversidade nos ajude a caminhar e avançar
sem medos e com fé. Via é caminho; sacro é sagrado: Caminho sagrado. Há dois mil anos foi a de Cristo,
desde o Jardim das Oliveiras em que o suor de Jesus se transformou em gotas de Sangue, até à sua
Ressurreição e a caminhada com os Discípulos de Emaús. Convido a ler em S. Lucas, 24, 13-35. Hoje o
nosso “caminho sagrado” com os nossos irmãos e com Jesus.
Uma Santa Páscoa, para todos e suas famílias. Que Jesus seja a nossa luz e a nossa força. •
Pe. Joaquim Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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Destaque
Texto integral da homilia do Papa Francisco neste 27 de março
«Porque sois tão medrosos? Ainda não
tendes fé?» Nesta tarde, Senhor, a tua
Palavra atinge e toca-nos a todos. Neste
nosso mundo, que Tu amas mais do que
nós, avançamos a toda velocidade,
sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na
nossa avidez de lucro, deixamo-nos
absorver pelas coisas e transtornar pela
pressa. Não nos detivemos perante os teus
apelos, não despertamos face a guerras
e injustiças planetárias, não ouvimos o grito
dos pobres e do nosso planeta gravemente
enfermo. Avançamos, destemidos,
pensando que continuaríamos sempre
saudáveis num mundo doente. Agora nós,
sentindo-nos em mar agitado,
imploramos-Te: «Acorda, Senhor!»

HOMILIA DO SANTO PADRE

Adoração do Santíssimo e Bênção Urbi et Orbi
(«Sagrado» da Basílica de S. Pedro, 27 de março de 2020)
«Ao entardecer…» (Mc 4, 35): assim começa o Evangelho, que ouvimos. Desde há semanas que parece o entardecer,
parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo
tudo dum silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem: pressente-se no ar, nota-se
nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos
surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e
desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários: todos chamados a remar juntos, todos carecidos de
mútuo encorajamento. E, neste barco, estamos todos. Tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados
«vamos perecer» (cf. 4, 38), assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada cada qual por
conta própria, mas só o conseguiremos juntos.
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Rever-nos nesta narrativa, é fácil; difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se
sentem alarmados e desesperados, Ele está na popa, na parte do barco que se afunda primeiro... E que faz? Não obstante a
tempestade, dorme tranquilamente, confiado no Pai (é a única vez no Evangelho que vemos Jesus a dormir). Acordam-No;
mas, depois de acalmar o vento e as águas, Ele volta-Se para os discípulos em tom de censura: «Porque sois tão medrosos?
Ainda não tendes fé?» (4, 40).
Procuremos compreender. Em que consiste esta falta de fé dos discípulos, que se contrapõe à confiança de Jesus? Não é
que deixaram de crer N’Ele, pois invocam-No; mas vejamos como O invocam: «Mestre, não Te importas que pereçamos?»
(4, 38) Não Te importas: pensam que Jesus Se tenha desinteressado deles, não cuide deles. Entre nós, nas nossas famílias,
uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer: «Não te importas de mim». É uma frase que fere e desencadeia turbulência
no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do que Ele. De facto, uma vez
invocado, salva os seus discípulos desalentados.
A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que
construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos
adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a
descoberto todos os propósitos de «empacotar» e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos; todas as tentativas
de anestesiar com hábitos aparentemente «salvadores», incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos
nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades.
Com a tempestade, caiu a maquilhagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso «eu» sempre preocupado com
a própria imagem; e ficou a descoberto, uma vez mais, aquela (abençoada) pertença comum a que não nos podemos
subtrair: a pertença como irmãos.
«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» Nesta tarde, Senhor, a tua Palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso
mundo, que Tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa
avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos,
não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente
enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós,
sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te: «Acorda, Senhor!»
«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» Senhor, lanças-nos um apelo, um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar
que Tu existes, como sobretudo vir a Ti e fiar-se de Ti. Nesta Quaresma, ressoa o teu apelo urgente: «Convertei-vos…».
«Convertei-Vos a Mim de todo o vosso coração» (Jl 2, 12). Chamas-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo
de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo: o tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o
que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a Ti, Senhor, e aos outros. E podemos
ver tantos companheiros de viagem exemplares, que, no medo, reagiram oferecendo a própria vida. É a força operante
do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito, capaz de resgatar, valorizar
e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que não
aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão,
sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história: médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores
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dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas
e muitos – mas muitos – outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede
o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus: «Que
todos sejam um só» (Jo 17, 21). Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não
semear pânico, mas corresponsabilidade! Quantos pais, mães, avôs e avós, professores mostram às nossas crianças,
com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e
estimulando a oração! Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos! A oração e o serviço silencioso:
são as nossas armas vencedoras.
«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos
autossuficientes, sozinhos afundamos: precisamos do Senhor como os antigos navegadores, das estrelas. Convidemos
Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-Lhe os nossos medos, para que Ele os vença. Com Ele a bordo,
experimentaremos – como os discípulos – que não há naufrágio. Porque esta é a força de Deus: fazer resultar em bem
tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque, com Deus, a vida não
morre jamais.
O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança,
capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta, para acordar
e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora: na sua cruz, fomos salvos. Temos um leme: na sua cruz, fomos
resgatados. Temos uma esperança: na sua cruz, fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do
seu amor redentor. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a
falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva: Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz,
o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer
e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega (cf. Is 42, 3), que nunca adoece, e
deixemos que reacenda a esperança.
Abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por
um momento a nossa ânsia de omnipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de
suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas
de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua cruz, fomos salvos para acolher a esperança e deixar que seja
ela a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar.
Abraçar o Senhor, para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta do medo e dá esperança.
«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» Queridos irmãos e irmãs, deste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro,
gostaria nesta tarde de vos confiar a todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, estrela
do mar em tempestade. Desta colunata que abraça Roma e o mundo desça sobre vós, como um abraço consolador,
a bênção de Deus. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos corações! Pedes-nos para não ter
medo; a nossa fé, porém, é fraca e sentimo-nos temerosos. Mas Tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade.
Continua a repetir-nos: «Não tenhais medo!» (Mt 14, 27). E nós, juntamente com Pedro, «confiamos-Te todas as nossas
preocupações, porque Tu tens cuidado de nós» (cf. 1 Ped 5, 7). •
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Proteção Civil
COVID-19 – Reforço das Recomendações
do Departamento Nacional de Proteção Civil da FNA

Caros Escuteiros Adultos
Quando da classificação da Organização Mundial de Saúde da emergência de saúde pública, ocasionada pela doença COVID-19 como
uma pandemia internacional, Sua Excelência o Presidente da República declarou, no passado dia 18 de março, o estado de emergência.
Esta declaração de estado de emergência, limita alguns direitos, liberdades e garantias, mas o que nos é imposto é um
comportamento de Cidadania, para a salvaguarda de um bem essencial, a saúde de cada um e de todos.
Renovado a 2 de abril por um período de mais 15 dias, este estado de emergência limita a nossa liberdade de circulação, mas
desafia-nos à criatividade e a redescobrir uma nova forma de viver em sociedade.
Apelamos a todos, como Escuteiros Adultos, para um comportamento social exemplar, determinado e de esperança, pois depende
desse comportamento o sucesso deste combate à doença. Deixamos algumas recomendações de reforço ao que tem sido transmitido:
AÇÕES PESSOAIS
Permanecer em casa, sair apenas em situações de extrema necessidade.
Na rua, nas idas às compras, para o trabalho ou passear o seu animal de estimação deve:
a) Tentar proteger a boca e nariz durante o percurso com algo em tecido, uma gola alta, um cascol, ou algo similar, procurar
que se mantenha seco, se ficar húmido deve de imediato trocar.
b) Manter um distanciamento entre as pessoas de pelo menos um metro.
c) Para falar diretamente com outras pessoas, tentar manter uma distância de dois metros.
d) Esperar no exterior dos estabelecimentos em fila, mantendo o distanciamento recomendado de pelo menos um metro.
e) No interior dos estabelecimentos, deve ser breve nas suas compras para dar lugar a próximos clientes, evitar tocar em
objetos, apenas no estritamente necessário, mantendo sempre distancia de outros clientes.
No regresso a casa, ter alguns cuidados como:
a) Trocar de calçado à porta de casa e deixar o calçado no exterior para o utilizar na próxima saída.
b) Seguir diretamente à casa de banho, lavar as mãos com sabão durante 40 a 60 segundos.
c) Após a lavagem das mãos, lavar a cara com especial atenção à boca, nariz e olhos.
d) Tirar a roupa com que andou na rua e colocar para lavar sempre que possível.
e) Mesmo em casa manter distanciamento possível entre familiares, em especial com mais idosos, para sua proteção.
f) Proceder a limpezas frequentes do ambiente familiar, dando especial atenção à casa de banho, fazer uma desinfeção se
entender necessário, na falta de um desinfetante, vinagre é uma opção acessível e eficaz.
Em casa como passar o tempo:
a) Procure apanhar sol na sua varanda, evitando a rua.
b) Dedique um tempo ao exercício físico, mesmo em casa, fundamental pata a manutenção da saúde.
c) Da sua varanda tem uma vista privilegiada para o mundo, privilegie dai o convívio com os vizinhos, aproveite-a.
d) As notícias podem provocar depressão, limite a um curto espaço de tempo para se informar.
e) Dedique mais tempo à cultura, leitura ou programas culturais disponíveis na TV.
f) Procure ver filmes de comédias, ajudam a enfrentar o momento com mensagens positivas
g) Organize as suas ações para um futuro breve, planeie atividades com criatividade.
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h) Telefone aos amigos, seja positivo no diálogo com eles, lembre-os que a vida continua e eles serão sempre importantes,
mesmo distantes.
Como Escuteiro Adulto organize ações de Cidadania na sua comunidade.
1) Organizar um serviço de compras na comunidade evitando saídas de pessoas de risco.
2) Ajude a organizar as compras, limitando ao necessário, evitando açambarcamento.
3) Procure tomar conhecimento de situações de risco e alerte as autoridades locais para essas situações, (pessoas idosas
e ou isoladas, doentes crónicos, famílias em situação económica difícil etc.)
4) Organizar convívio à distância no seio da comunidade.
Por fim quero dizer-vos que o Departamento Nacional de Proteção Civil da FNA se mantem atento ao desenrolar da situação,
estando disponível para ação de colaboração com as autoridades de Proteção Civil, se solicitado o nosso apoio, mas mantendo
como prioridade a segurança dos nossos Associados. •
Jorge Carvalho
Chefe do Departamento Nacional de Proteção Civil da FNA
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Todos aceitamos com respeito e determinação, o estado de emergência que nos foi imposto, na
tentativa de contenção da Pandemia que nos atinge, todos temos aprendido a cada dia um pouco mais,
descoberto o alcance das nossas capacidades de resiliência para com as adversidades.
Vivemos uma fase de angústia, provocada pelo isolamento a que estamos obrigados, de incerteza
sobre quanto tempo mais vai durar, mas devemos ter esperança, tudo vai ficar bem.
FNA
U
Esta quadra de Páscoa que é vivida com grande intensidade pelos católicos onde nos enquadramos,
TE
IR O S A D U
tem este ano de ser vivida com isolamento, mas com oportunidade de uma maior reflecção, espiritual
e social.
Vamos aproveitar estes momentos para gerar boas ideias, refletindo sobre o futuro.
Quero lançar um desafio a cada um de vós para refletir sobre Proteção Civil, como dizem “proteção civil somos todos, depende de
todos”, então qual é a nossa parte? O que queremos fazer? Quantos estamos disponíveis para participar? Como deve ser o nosso
compromisso ou a nossa missão?
Neste momento este desafio é individual, estarei sempre disponível para receber as vossas dúvidas, ou sugestões, responderei
a todos os que ajudem a preparar um projeto comum. Quando a situação o permitir, será por vós alargado o debate no seio dos
Núcleos, nas Regiões, ou mesmo inter-regiões, (pela divisão geográfica política e diocesana), para quando questionados solicitados
no seio da Associação possamos dar uma resposta global, bem enquadrada com a vontade de uma maioria que quer colaborar num
plano Nacional que seja abrangente aos objetivos de cada Região, cumprindo objetivos de missão.
O futuro próximo vai exigir grandes respostas, temos de estar preparados para elas, deixo apenas o alerta para a situação
social que se depara deverá merecer a nossa atenção,
mas quero deixar mais uma proposta, para um plano mais
alongado, realizam-se em Portugal as Jornadas Mundiais da
Juventude em 2022. Queremos participar ativamente numa
estreita colaboração com as autoridades de Proteção Civil?
Devemos fazer uma formação especifica para desempenhar
algumas funções de proximidade? Que disponibilidade
vamos dispensar para estas jornadas? •
Deixando-vos agora os Votos de Santa Páscoa, com a
esperança renovada de que:
VAI TUDO FICAR BEM
VAMOS VOLTAR A ESTAR JUNTOS
Jorge Carvalho
Chefe do Departamento Nacional
de Proteção Civil da FNA
Com a simplicidade dos sonhos de uma criança.
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ATOS OFICIAIS
ORDEM DE SERVIÇO NACIONAL N.º 41
08 DE ABRIL DE 2020
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
- Nada

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

REGIÃO LISBOA
Núcleo Benfica
Pediu demissão do cargo de Vice-presidente
da Direção Nacional, o associado João Carlos
Castelo Nunes Policarpo com efeito à data de
29 de janeiro de 2020.
Por demissão do cargo de Vice-presidente da
Direção Nacionais do associado João Carlos
Castelo Nunes Policarpo, é cooptado para o
cargo de Vice-presidente da Direção Nacional
à data de 22 de março de 2020 o associado
António Marques Mendes Cardoso, Região de
Leiria, Núcleo de Marinha Grande.

Secretária: Nélia Maria Pereira Gregório
Secretária: Catarina Isabel do Carmo Barroso
Secretário: Joaquim José Barroso
Assistente: Pe. Rui Barros
Foram eleitos e tomaram posse em 12/08/2019
para o triénio de 2019/2021
Presidente: Nuno Miguel dos Reis Duarte
Vice-presidente: Rui António Santos Abreu Neves
Secretária: Nélia Maria Pereira Gregório
Secretária: Catarina Isabel do Carmo Barroso
Secretário: Joaquim José Barroso
Assistente: Pe. Rui Barros (nomeado no cargo
pela competente autoridade eclesial)

- Nada
2.3 – A Nível Núcleo
Nos termos do Artigo 26.º – 5 do Regulamento
Geral da FNA são criados os seguintes
Núcleos

4.2 – Movimento de Associados para Cargos a
Nível Regional
Nos termos do artigo 32.º e 35.º do Regulamento
Geral da FNA
- Nada

REGIÃO BRAGA
Núcleo São Lourenço de Calvos
É criado com efeito a 09/10/2019

3 – EXTINÇÃO / SUSPENSÃO DE ESTRUTURAS E
ÓRGÃOS NACIONAIS, REGIONAIS E DE NÚCLEO
3.1 – A Nível Nacional
- Nada
3.2 – A Nível Regional
- Nada

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 AVEIRO
Núcleo Anadia
Cessaram funções com efeitos a 18/12/2018
Presidente: Acácio Marcelo Alves Duarte
Vice-presidente: João Luís Sousa Ferreira
Secretária: Maria Alexandra Matos Cruz Silva
Pereira
Secretário: Pedro Alexandre Santos Cruz
Secretário: Joaquim Carlos Cruz Ribeiro

3.3 – A Nível de Núcleo
REGIÃO ÉVORA
Núcleo Santa Teresa de Calcutá
Foi extinto a pedido dos seus Associados por
a maioria terem regressado ao CNE com
efeito a 30/12/2019.

4 – MOVIMENTO DE ASSOCIADOS
4.1 – Movimento de Associados para Cargos a
Nível Nacional
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Foram eleitos e tomaram posse em 18/12/2018
para o triénio de 2019/2021
Presidente: Jorge Orlindo Moura Ribeiro
Vice-presidente: Emanuel Neves Ribeiro
Secretário: César Maria Cardoso Leal
Secretária: Sónia Catarina Moura Ribeiro
Secretária: Brígida Inês Cruz João
REGIÃO ALGARVE
Núcleo S. Luís – Faro
Cessaram funções com efeitos a 12/08/2019
Presidente: Nuno Miguel dos Reis Duarte
Vice-presidente: Rui António Santos Abreu Neves

REGIÃO BRAGA
Núcleo Abação
Cessaram funções com efeitos a 21/09/2019
Presidente: Armando Vieira da Silva
Vice-presidente: Adão Pereira Fernandes
Secretário: Domingos Pereira Fernandes
Secretário: José Marcelino Bragança Silva
Secretário: Carlos Alberto da Costa Félix
Assistente: Pe. José Manuel da Costa Teixeira
Foram eleitos e tomaram posse em 21/09/2019
para o triénio de 2019/2021
Presidente: Armando Vieira da Silva
Vice-presidente: Carlos Manuel Costa Cunha
Secretário: Marco António Mendes Ferreira
Secretário: José Marcelino Bragança Silva
Secretário: Carlos Alberto da Costa Félix
Assistente: Pe. José Manuel da Costa Teixeira
Núcleo São Pedro Bairro
Cessaram funções com efeitos a 25/01/2020
Presidente: António José Pereira Machado
Vice-presidente: António Silva Carvalho
Secretário: António José Sá Martins
Secretário: Serafim Silva Machado
Secretário: Carlos Alberto Pereira Silva
Foram eleitos e tomaram posse em 25/01/2020
para o triénio de 2020/2022
Presidente: Laurentina Andrade Pereira
Marques
Vice-presidente: Aurora Sousa Neto Amorim
Secretária: Maria Fátima Pereira Silva
Secretária: Maria Júlia Gomes Teixeira
Secretário: António José Sá Martins
Assistente: Pe. Armindo Paulo da Silva Freitas
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Núcleo S. Lourenço de Calvos
Foram eleitos e tomaram posse em 09/11/2019
para o triénio de 2019/2021
Presidente: Agostinho da Costa Sampaio
Vice-presidente: Corália Marta Carmo Gomes
Secretária: Tânia Sofia Moreira Vale
Secretária: Rosária Cristina Carmo Gomes
Secretário: João Magalhães
Assistente: Pe. Albino Meireles (nomeado no
cargo pela competente autoridade eclesial)

Assistente: Pe. Erder Tomés Lopes
Foram eleitos e tomaram posse em 21/12/2019
para o triénio de 2019/2021
Presidente: Ana Rita Gonçalves Martins
Vice-presidente: Armando Manuel Pereira
Encarnação
Secretária: Maria Fátima Mendes Gonçalves
Secretário: Rui Miguel Gomes de Oliveira
Secretária: Lara Sofia Neves Alves
Assistente: Pe. Erder Tomés Lopes

Núcleo Vale S. Martinho
Cessaram funções com efeitos a 09/02/2020
Presidente: Manuel Joaquim Moreira Silva
Vice-presidente: António Carneiro Ribeiro
Secretário: Josué Marques Vale
Secretária: Maria Leonilde Correia Magalhães
Secretário: José Marques Costa Alves
Assistente: Pe. José Manuel Faria Ferreira

REGIÃO LEIRIA
Núcleo Marinha Grande
Pediu demissão do cargo de Presidente
da Direção de Núcleo, o associado António
Marques Mendes Cardoso em 06 de
novembro de 2019

Foram eleitos e tomaram posse em 09/02/2020
para o triénio de 2020/2022
Presidente: Manuel Joaquim Moreira Silva
Vice-presidente: António Carneiro Ribeiro
Secretário: Josué Marques Vale
Secretária: Maria Leonilde Correia Magalhães
Secretário: José Marques Costa Alves
Assistente: Pe. José Manuel Faria Ferreira

REGIÃO LISBOA
Núcleo Penha de França
Cessaram funções com efeito a 29/09/2019
Presidente: Nuno Miguel Pais Felgueiras Costa
Vice-presidente: Paula Alexandra Santos Jesus
Secretário: Evaristo Pereira Santos Silva
Secretário: José Miguel Vicente Monteiro Alves
Secretário: Carlos Abílio Pereira Cotrim
Assistente: Pe. Bartolomeu dos Mártires
Furtado de Mendonça Teixeira da Mota

REGIÃO COIMBRA
Núcleo Palheira
Cessaram funções com efeitos a 15/11/2019
Presidente: Liliana Patrícia Vasco de Matos
Meneses
Vice-presidente: Rui Miguel Vasco de Matos
Meneses
Secretário: Filipe Jorge Serôdio Relvão
Secretário: Carlos Filipe de Oliveira Moço
Secretário: Jorge Manuel Rodrigues Carvalho
Assistente: Pe. Carlos Delgado
Foram eleitos e tomaram posse em 15/11/2019
para o triénio de 2020/2022
Presidente: Liliana Patrícia Vasco de Matos
Meneses
Vice-presidente: Rui Miguel Vasco de Matos
Meneses
Secretário: Filipe Jorge Serôdio Relvão
Secretário: Carlos Filipe de Oliveira Moço
Secretário: José Carlos Cabral Alcântara
Carreira
Assistente: Pe. Carlos Delgado
REGIÃO GUARDA
Núcleo Fundão
Cessaram funções com efeitos a 21/12/2019
Presidente: Ana Rita Gonçalves Martins
Vice-presidente: Armando Manuel Pereira
Encarnação
Secretária: Maria Fátima Mendes Gonçalves
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do Art. 5.º Alíneas 7 e 11 do Regulamento
Geral da FNA
5.1 - Transferências Entre Regiões
- Nada
5.2 - Transferências dentro das Regiões
- Nada
5.3 – Demissões

Foram eleitos e tomaram posse em 29/09/2019
para o triénio de 2019/2021
Presidente: Paula Alexandra Santos Jesus
Vice-presidente: José Miguel Vicente Monteiro
Alves
Secretário: Evaristo Pereira Santos Silva
Secretária: Susana Cristina Martinho Lima
Silva Augusto
Secretária: Catarina Maria Rodrigues Fonseca
Madeira Costa
Assistente: Pe. José Manuel da Costa Teixeira
Núcleo Vialonga
Cessaram funções com efeitos a 07/11/2019
Presidente: Carlos Manuel Jesus Sachim
Vice-presidente: Luís Nunes Martins Costa
Secretário: João Serra Perdigão
Assistente: Pe. João Prego

- Nada
5.4 – Exonerações
- Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES
E PRÉMIOS

MEDALHA CRUZ
CONDESTÁVEL

DE

MÉRITO

SANTO

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Luís António Silva Costa Abreu
Pelo extraordinário espírito de serviço
demonstrado ao longo de vários anos nas
ações em que tem participado, quer a nível
do Núcleo ou Regional e na comunidade onde
está inserido, mas também a nível Nacional
desempenhando funções de Chefe do
Departamento Nacional de Formação durante
vários anos, pertencendo ao quadro Nacional
de Formadores como Diretor de Formação
e ultimamente como Secretário Nacional
para a Formação. Pela sua humildade,
disponibilidade e pela sua amizade para com
todos sem exceção, é modelo do que deve ser
um Escuteiro Adulto, pelo que se torna um
exemplo a seguir e merecedor desta pública
distinção, o Associado do Núcleo de Urgezes,
da Região de Braga.

MEDALHA D. JOSÉ DE LENCASTRE – OURO
Foram eleitos e tomaram posse em 07/11/2019
para o triénio de 2019/2021
Presidente: Jorge Fernando Godinho Ferreira
Vice-presidente: Maria Amélia Brandão Andrade
Secretária: Alexandre Manuel Marques Nunes
Assistente: Pe. João Prego

5– TRANSFERÊNCIAS, DEMISSÕES / EXONERAÇÕES
DE ASSOCIADOS
Nos termos do Artigo 11.º dos Estatutos e

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
BRAGA
Rev. Pe. Eduardo Duque
Pelo sentido de missão demonstrado, como
Assistente Regional da FNA Região de Braga,
em que o seu trabalho e constante preocupação
na busca da qualidade, contribuíram
decisivamente para o enriquecimento
religioso, intelectual e humano da Região de
Braga no geral e de cada escuteiro adulto
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em particular, torna-se assim um relevante
exemplo a seguir e merecedor desta pública
distinção, o Assistente da Região de Braga.

MEDALHA D. JOSÉ DE LENCASTRE – BRONZE
POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
BRAGA
Joaquim Fernando Silva Pereira
Pelo extraordinário sentido de serviço
demonstrado ao longo dos anos, como
cofundador do Núcleo de Pedome e
Presidente da Direção do Núcleo, em que o
seu espírito de liderança e dedicação foram
fundamentais para a afirmação do Núcleo,
assim como, na qualidade de Formador
do Quadro Nacional de Formadores e
como Secretário Administrativo Regional,
funções que desempenhou com grande
responsabilidade, dedicação e sentido de
missão, tendo o seu trabalho contribuído
decisivamente para o engrandecimento
da FNA no geral e da Região de Braga em
particular, torna-se assim um exemplo a
seguir e merecedor desta pública distinção,
o Associado do Núcleo de Pedome da
Região de Braga.
Paulino Manuel Machado da Costa
Pelo extraordinário sentido de serviço
demonstrado ao longo dos anos, como
cofundador do Núcleo de Vila do Conde e
Presidente da Direção do Núcleo, em que o
seu espírito de liderança e dedicação foram
fundamentais para a afirmação do Núcleo,
assim como, na qualidade de Formador do
Quadro Nacional de Formadores e como
Presidente da Mesa do Conselho Regional,
funções que desempenhou com grande
responsabilidade, dedicação e sentido de
missão, tendo o seu trabalho contribuído
decisivamente para o engrandecimento
da FNA no geral e da Região de Braga em
particular, torna-se assim um exemplo a
seguir e merecedor desta pública distinção,
o Associado do Núcleo de Vila do Conde da
Região de Braga.

MEDALHA DE SOLIDARIEDADE
POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
BRAGA
Domingos Lopes da Costa
Pelo extraordinário sentido de serviço
demonstrado ao longo dos anos, como
cofundador do Núcleo de São Mateus – Medelo
e Presidente da Direção do Núcleo, em que o
seu espírito de liderança e dedicação foram
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fundamentais para a afirmação do Núcleo,
assim como, na qualidade de Secretário
Regional para a Organização, função que
desempenhou com grande responsabilidade,
dedicação e sentido de missão, tendo o seu
trabalho contribuído decisivamente para o
engrandecimento da FNA no geral e da Região
de Braga em particular, torna-se assim um
exemplo a seguir e merecedor desta pública
distinção, o Associado do Núcleo de São
Mateus – Medelo da Região de Braga.
Tomás Cunha Gonçalves
Pelo extraordinário sentido de serviço
demonstrado ao longo dos anos, como
cofundador do Núcleo de Oliveira Santa Maria,
em que o seu espírito de amizade e dedicação
foram fundamentais para a afirmação
do Núcleo, assim como, na qualidade de
Secretário Financeiro Regional, função que
desempenhou com grande responsabilidade,
dedicação e sentido de missão, tendo o seu
trabalho contribuído decisivamente para o
engrandecimento da FNA no geral e da Região
de Braga em particular, torna-se assim um
exemplo a seguir e merecedor desta pública
distinção, o Associado do Núcleo de Oliveira
Santa Maria da Região de Braga.
Ana Maria Lacá Martins Costa
Pelo extraordinário sentido de serviço
demonstrado ao longo dos anos, como
cofundadora do Núcleo de Vila do Conde, em
que o seu espírito de entrega e dedicação
foram fundamentais para a afirmação
do Núcleo, assim como, na qualidade de
Secretária da Mesa do Conselho Regional,
função que desempenhou com grande
responsabilidade, dedicação e sentido de
missão, tendo o seu trabalho contribuído
decisivamente para o engrandecimento
da FNA no geral e da Região de Braga em
particular, torna-se assim um exemplo a
seguir e merecedora desta pública distinção,
a Associada do Núcleo de Vila do Conde da
Região de Braga.
Sandra Maria Cunha Gomes Ferreira
Pelo extraordinário sentido de serviço
demonstrado ao longo dos anos, como
cofundadora do Núcleo de Cambeses e
Presidente da Direção do Núcleo, em que
o seu espírito de liderança e dedicação
foram fundamentais para a afirmação
do Núcleo, assim como, na qualidade de
Secretária do Conselho Fiscal Regional,
função que desempenhou com grande
responsabilidade, dedicação e sentido de
missão, tendo o seu trabalho contribuído
decisivamente para o engrandecimento

da FNA no geral e da Região de Braga em
particular, torna-se assim um exemplo a
seguir e merecedora desta pública distinção,
a Associada do Núcleo de Cambeses da
Região de Braga.
Rui Manuel Martins Ferreira
Pelo extraordinário sentido de serviço
demonstrado ao longo dos anos, membro
destacado do Núcleo de Cambeses, em que o
seu espírito de entreajuda e dedicação foram
fundamentais para a afirmação do Núcleo,
assim como, na qualidade de Formador
do Quadro Nacional de Formadores e
como Responsável pelo Departamento
Regional para os Recursos na Formação,
cargos que desempenhou com grande
responsabilidade, dedicação e sentido de
missão, tendo o seu trabalho contribuído
decisivamente para o engrandecimento
da FNA no geral e da Região de Braga em
particular, torna-se assim um exemplo a
seguir e merecedor desta pública distinção,
o Associado do Núcleo de Cambeses da
Região de Braga.
Jorge Alberto Sousa Fernandes
Pelo extraordinário sentido de serviço
demonstrado ao longo dos anos, como
cofundador do Núcleo Pe. Fonte, em que o
seu espírito de amizade e dedicação foram
fundamentais para a afirmação do Núcleo,
assim como, na qualidade de Vice-Presidente
da Mesa do Conselho Regional, função que
desempenhou com grande responsabilidade,
dedicação e sentido de missão, tendo o seu
trabalho contribuído decisivamente para
o engrandecimento da FNA no geral e da
Região de Braga em particular, torna-se
assim um exemplo a seguir e merecedor
desta pública distinção, o Associado do
Núcleo Pe. Fonte da Região de Braga.
Francisco Carlos Mendes Teixeira
Pelo extraordinário sentido de serviço
demonstrado ao longo dos anos, como
membro destacado do Núcleo de Polvoreira
e Presidente da Direção do Núcleo, em que o
seu espírito de liderança e dedicação foram
fundamentais para a afirmação do Núcleo,
assim como, na qualidade de Vice-Presidente
do Conselho Fiscal Regional, função que
desempenhou com grande responsabilidade,
dedicação e sentido de missão, tendo o seu
trabalho contribuído decisivamente para
o engrandecimento da FNA no geral e da
Região de Braga em particular, torna-se
assim um exemplo a seguir e merecedor
desta pública distinção, o Associado do
Núcleo de Polvoreira da Região de Braga.
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Luísa Marlene Costa Azevedo
Pelo extraordinário sentido de serviço
demonstrado ao longo dos anos, como
membro destacado do Núcleo de Joane, em
que o seu espírito de entreajuda e dedicação
foram fundamentais para a afirmação
do Núcleo, assim como, na qualidade de
Secretária da Mesa do Conselho Nacional
e Presidente do Conselho Fiscal Regional,
funções que desempenhou com grande
responsabilidade, dedicação e sentido de
missão, tendo o seu trabalho contribuído
decisivamente para o engrandecimento
da FNA no geral e da Região de Braga em
particular, torna-se assim um exemplo
a seguir e merecedora desta pública
distinção, a Associada do Núcleo de Joane
da Região de Braga.
POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL
LISBOA
Luís Nunes Martins da Costa
Pelo extraordinário espírito de serviço,
disponibilidade, bom senso e amor ao
Escutismo ao longo de toda a sua vida,
sempre disponível para colaborar com
todos, sempre soube dar o máximo sem
esperar outras recompensas. Assim face ao
exposto, a Direção do Núcleo, propõe que
seja reconhecido o mérito do seu trabalho
e dedicação com que desempenhou o
cargo de Vice-Presidente. Torna-se assim
um exemplo a seguir e merecedor desta
pública distinção, o Associado do Núcleo de
Vialonga, da Região de Lisboa.
POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL PORTO
Carla Alexandra Neves Correia
Pelo seu empenho, disponibilidade, bom
senso e amor ao escutismo aliadas ao
compromisso de serviço que a FNA tem como
base da sua existência e refletindo uma mais
valia para o nosso movimento no geral, mas
para o nosso núcleo em particular. Nesse
sentido o núcleo de são Cristóvão confia
plenamente nas suas atitudes, valores e
capacidade de criar pontes o que leva a
direção a não ter qualquer tipo de receio em
depositar toda e qualquer responsabilidade
ao elemento, pois temos confiança plena. O
seu compromisso para com o movimento
não tem limites pois somos surpreendidos
com a sua capacidade de superação. Assim
sendo, a direção de núcleo reconhece
todo o trabalho e dedicação, tornando-se
um exemplo a seguir e merecedora desta
pública distinção, a associada do núcleo de
São Cristóvão-Nogueira do Cravo da região
do Porto.
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MEDALHA DE AMIZADE

7 – HOMOLOGAÇÕES

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL PORTO
Valdemar Oliveira Correia
Ao cidadão Valdemar Oliveira Correia,
fundador do agrupamento 534 do Corpo
Nacional de Escutas e grande impulsionador
na criação do núcleo da FNA em Nogueira do
Cravo, sempre participativo nas atividades
locais, quer organizadas pelo referido
agrupamento ou pelo núcleo da FNA de São
Cristóvão, pois se para uns é considerado
o “balu” do agrupamento para nós é como
se de um pai se tratasse. Os escuteiros e
o escutismo em Nogueira do Cravo muito
devem ao chefe Valdemar e o seu exemplo
estará sempre presente nos atuais e
futuros escuteiros, pois nele está de certeza
personificado o espírito que o nosso fundador
BP idealizou para o movimento Escutista,
sendo merecedor desta pública distinção.

- Nada

DIPLOMA DE MÉRITO

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional

8 – QUALIFICAÇÕES
- Nada

9 – RETIFICAÇÕES
- Nada

Lisboa e Sede Nacional, aos 08 de abril de
2020

POR PROPOSTA DA DIREÇÃO REGIONAL PORTO
Agrupamento 534 CNE – Nogueira do Cravo
A direção do núcleo São Cristóvão propõe ao
agrupamento 534 de nogueira do cravo do
corpo nacional de escutas o reconhecimento,
pois o agrupamento aquando da nossa
formação, mostrou todo o seu empenho
em nos facultar espaço na sua sede para o
desenvolvimento do nosso trabalho. Este
espaço é por nós utilizado sem qualquer
restrição e sem qualquer custo, pelo que
entendemos desta forma ser um modo
de agradecimento, tornando-se assim
merecedores desta pública distinção.

LOUVOR NACIONAL
POR PROPOSTA DA DIREÇÃO NACIONAL
Região de Braga
A Direção Nacional reconhecendo todo
o trabalho desenvolvido em equipa no
caminho dos Escuteiros Adultos, trilhado
com rigor e total entrega a tarefas de
animação, formação, organização e gestão
da Região de Braga. Pelo apoio que ao longo
dos anos tem vindo a dar nas atividades
Nacionais, estando sempre disponíveis para
ajudar na organização, testemunhando a
imagem de serviço que BP nos recomendou
como Escuteiros, mostrando sentido
de grupo com responsabilidade e união
fraterna, tornando-se assim merecedora
deste louvor Nacional à Região de Braga da
FNA.
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Radioescutismo
especial

JOTI edição especial 2020
Ão

O ano de 2020 iniciou-se com uma luz de esperança renovada para
o mundo e também para a nossa associação de Escuteiros Adultos,
mas por vezes somos confortados com algumas adversidades, quer
nas nossas vidas ou na sociedade de diversa ordem e proveniência. O
iÇ
3a5 abril
ed
2020
Departamento Nacional de Radioescutismo também não esteve alheio
a todas estas dificuldades, mas com a força, a dedicação e a natureza de
estarmos mais próximos uns dos outros, com toda a certeza que vamos conseguindo em
conjunto ultrapassar as barreiras e os obstáculos que vão aparecendo nos nossos caminhos.
Assim, neste ano atípico que vivemos,
não foi possível ainda realizar uma das
maiores atividades do radioescutismo
da FNA, “O AcaRádio”. Esta atividade do
calendário nacional, que nos últimos
anos tem percorrido os nossos Núcleos e
as nossas Regiões, mostrando o que é o
radioescutismo, mas também interligando
as diversas ferramentas das comunicações
com outras atividades do escutismo. Sem
prejuízo de que o AcaRádio ainda se venha
a realizar em data a anunciar durante este
ano, decidiu a nossa associação, participar
na Edição Especial do JOTI, lançado pela
WOSM, para completar a amizade neste
tempo a que estamos obrigados de cumprimento do distanciamento social.
Esta edição especial do JOTI (Jamboree On The Internet) que se realizou nos dias 3 a 5 de abril,
permitiu aos escOUteiros das várias associações mundiais conviver e partilhar experiências a
partir das nossas casas, utilizando as Tecnologias de Informática e Comunicação. Paralelamente
a este desafio da WOSM, começou a surgir um pouco por todo o mundo, a ideia de se realizar
também um JOTA (Jamboree On The Ar), em simultâneo com este JOTI. A ideia foi muito bem
acolhida por alguns dos radioamadores escOUteiros das várias associações de Portugal e
durante esses três dias foi revivido um verdadeiro Jamboree no ar, antecipando o tão esperado
JOTA/JOTI que se realiza sempre no terceiro fim-de-semana de outubro.
Recebemos notícias de participações deste
JOTA/JOTI Edição Especial de várias partes
do mundo, desde o continente americano
passando pela Europa. Em Portugal a
atividade foi bastante participada de norte
a sul, por diversos radioamadores da
nossa associação e do Corpo Nacional de
Escutas (fotos). No JOTI (canal português)
foi bastante gratificante ver jovens a
enviarem mensagens de partilha e troca de
experiências. Esta Edição Especial permitiu aperfeiçoar e criar novas ideias para a realização
de um melhor JOTA/JOTI de outubro, para além de avivarmos as nossas relações e criarmos
animo para ultrapassar estes momentos atípicos que vivemos.

Órgão Oficial
da Fraternidade
de Nuno Álvares
Ano XV - N.º 48
abril 2020

Ficha Técnica
Diretor:
Domingos Leal do Paço
Designer
Execução Gráfica:
Luís Tavares
Reportagem fotográfica:
Luís Tavares
João Gomes
José Baptista
Internet:
Filipe Relvão
Colaboraram neste número:
Domingos Leal do Paço
Pe. Joaquim Nazaré
António Cardoso
José Luís Silva
Luís Abreu
David Loureiro
Jorge Marques
Filipe Relvão
Jorge Carvalho

O nosso lema continua: “Ontem, hoje e amanhã sempre em contacto. •

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

Abril 2020

PENSAR
GLOBALMENTE É AGIR
Comunicamos pelas novas
Tecnologias a INTERNET
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