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Editorial

Qual a razão que nos levou a entrar para a FNA…
Caros Escuteiros e Amigos,
Neste último número deste ano 2021 da nossa revista COMPASSO, gostaria de vos fazer referência a um pensamento que
possivelmente qualquer um de nós já teve. Qual a razão que nos levou a entrar para a FNA.
O percurso pessoal de cada Associado da FNA, Escuteiro Adulto, contém em si mesmo uma história de vida, um caminho
com aprendizagem e de várias vivências tanto na nossa vida pessoal como na vida Escutista. Chegando a uma nova
dimensão de Serviço na plena condição de Escuteiro Adulto.
Chegados a esta nova dimensão, sem prejuízo de toda e qualquer experiência anterior, estamos efetivamente conscientes
da diferença e do desafio da missão de um Escuteiro Adulto, bem refletido e vivido nos nossos temas anuais, onde somos
desafiados ao “Compromisso” de cuidar melhor a qualidade da nossa “Ação”, dando de nós a quem necessita, ou seja,
“Serviço”. Este é o desafio que nos levou à FNA como Escuteiros Adultos. “ESTE É O SENTIMENTO QUE NOS MOVE”, que
de certo no fim do ano 2022 poderemos definir com maior sentimento depois das vivências dos temas anuais vividos nos
vários anos, encontrando assim uma definição na altura para a “MÍSTICA DA FNA”.
Quero fazer referência a algumas atividades a nível Nacional que se realizaram neste último trimestre em que estivemos
envolvidos e participámos. Atividade Ambiental com organização da Região da Guarda e Departamento Nacional de
Ambiente na Serra da Estrela “nas Margens do Rio Zêzere”, com trabalhos de limpeza e desmatação junto à zona de Lazer
da Ponte Pedrinha no Tortosendo.
O Departamento Nacional de Ambiente indicou a realização da Atividade Nacional de Voluntariado Ambiental da FNA em
iniciativas de comemoração do “Dia Internacional da Floresta Autóctone”. Atividade Nacional realizada com um modelo de
participação Escutista e ativa, com ações organizadas nas áreas protegidas e florestais locais, junto do Núcleo ou Região.
Destaco a habitual atividade do JOTA / JOTI 2021 de âmbito Mundial e que congrega sempre um imenso número de
participantes. A FNA não fugiu à regra demonstrando grande interesse por esta atividade de Radioescutimo, aproveitando
o local escolhido a Casa do Escuteiro da FNA em Lagoa – Algarve junto com o CNE. O Tema deste ano foi, “COMPROMISSO
COM O PLANETA” vivido com muito entusiasmo em atividades com a participação dos Escuteiros do CNE.
Temos feito um ciclo de reuniões que habitualmente fazemos no final de cada ano, com todas as Direções Regionais, e com
os Núcleos sem Direção Regional, que ainda estamos a fazer até fins de janeiro. O Balanço tem sido por todos considerado
positivo e muito agradável.
Temos estado em todas as áreas tanto a nível Nacional como Internacional que têm vindo a realizar as suas atividades.
Sentimos que a Direção Nacional e os seus Departamentos, estão em sintonia no esforço que se está a desenvolver nas
Regiões e Núcleos, dando força ao lema que nos motiva, “SERVIÇO É NOSSA RAZÃO DE EXISTIR”,
Nesta altura de festas de Natal e fim do Ano, quero em nome de toda a Direção Nacional e Departamentos Nacionais que
represento, desejar a todos os Associados seus familiares e Amigos, umas Festas Felizes, com uma mensagem de Paz,
Amor e Esperança, que nos vai chegar a todos com o Nascimento de Jesus Cristo. •
Domingos Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional
Ficha Técnica
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Caminho da Fé
O Presépio e o Natal
Toda a quadra natalícia se centra no Natal, celebrado todos os anos em 25 de dezembro. Temos o tempo do Advento
que nos prepara para celebrar o acontecimento do nascimento de Jesus Cristo, e o Tempo de Natal que nos permite
prolongar as celebrações e festividades. Embora a principal festa litúrgica dos cristãos seja a Páscoa, sem dúvida
que é o Natal que tem maior visibilidade e relevo como festa em termos sociais. É também o Natal que, entre as
festas cristãs, tem maior quantidade e riqueza de simbologia. Entre a vasta simbologia de natal temos o presépio,
que é de longe o símbolo mais rico e profundo. Outros, como a culinária e doçaria de natal, a hábitos e tradições
diversas com símbolos diversos que foram surgindo ao longo do tempo: a Árvore de Natal, o Pai Natal, a Coroa do
Advento, as velas e as luzes, cânticos típicos de natal, as prendas e o sapatinho, a Missa do Galo, e outros. Estes
outros símbolos permitem salientar alguns aspetos que estão associados a esta festividade, mas só o presépio nos
permite sentir e viver em maior profundidade a “alma” autêntica do Natal. O centro vivo do Natal é Jesus no seu
nascimento como um de nós, entrando na nossa história, sendo Ele também o centro da História da Salvação.
A história do presépio perde-se no tempo. A palavra presépio é de origem hebraica, e significa a manjedoura dos
animais. Também era usado para significar o próprio estábulo. A mais antiga representação do presépio, conhecida
até hoje, é do século IV e foi descoberta em Roma nas Catacumbas de S. Sebastião. Também em Roma, na Basílica de
Santa Maria Maior, existe um belo mosaico com a representação do Presépio, que remonta ao século V. Mas o grande
impulso que generalizou o presépio, até se tornar o símbolo mais universal e querido, foi dado por S. Francisco de
Assis em 1223, quando resolveu, com a autorização do Papa, fazer o presépio na Gruta de Grécio. Mandou colocar uma
manjedoura e, junto dela, um boi e um jumento. Em cima da manjedoura foi colocado um altar e nele foi celebrada a
Eucaristia. Muitas pessoas estiveram presentes e, durante a celebração, um dos presentes teve uma visão, de que na
manjedoura dormia uma criança, e S. Francisco se aproximou para adorar. Após este acontecimento vulgarizou-se a
representação do presépio com figuras esculpidas. Assim, o Jesus do Presépio, é o mesmo que o Jesus Cristo pascal,
morto e ressuscitado, sempre presente na Eucaristia.
O Papa Francisco numa Carta Apostólica, “O SINAL ADMIRÁVEL DO PRESÉPIO”, diz-nos que o presépio “não
cessa de suscitar admiração e maravilha”. Ele representa o acontecimento da natividade de Jesus. Num tempo
em que alguém, em nome da inclusão, pretende banir o Natal da nomenclatura do próprio calendário, e reduzir
este acontecimento a “festividades” e assim perverter todo o seu significado, temos que perguntar, antes de mais,
que festividades seriam essas? Para festejarmos precisamos de uma razão. Além do quê e do como, tudo tem um
porquê. O Papa convida-nos a olhar para cada figura do presépio e a meditar no seu significado. Podemos distinguir,
nos nossos presépios tradicionais, dois grupos de figuras: 1. As figuras que representam o nascimento histórico de
Jesus, a Sagrada Família, o boi e o jumento, os pastores e os magos; 2. as figuras diversas que representam, no
presépio, a nossa presença e a vida do nosso tempo e de cada tempo, cuja criatividade é bem rica em muitos casos.
A inclusão de figuras e realidades da nossa vida e do nosso dia-a-dia no presépio, além de ser um enriquecimento do
mesmo, permite-nos realizar, com esse gesto, a nossa aproximação e inclusão no mesmo mistério, do nascimento
histórico de Jesus, e do seu nascimento hoje e agora das nossas vidas. Temos nos nossos museus e igrejas lindos e
valiosos presépios com figuras esculpidas. Mas também vamos tendo muitas vezes representações de presépios ao
vivo com muita criatividade e imaginação. Não deixemos perder esta bela tradição de fazer o presépio, em nossas
casas, nas igrejas, nas diversas instituições, nos locais de trabalho, nos hospitais, nas escolas, e também em locais
públicos.
Com votos de um Santo Tempo de Natal para todos, e de que Jesus nasça e cresça nos nossos corações, nas nossas
vidas e nas nossas famílias, com o seu Amor e alegria. Sugiro a leitura e meditação da referida Carta Apostólica do
Papa Francisco “O Sinal Admirável do Presépio”. •
Pe. Joaquim da Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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JOTA JOTI 2021
Mensagem do Presidente da Direção Nacional da FNA
Caros Escuteiros e Amigos,
Mais um ano de vivência desta grande atividade Escutista
de âmbito Mundial e que congrega um imenso número de
EscOuteiros em todo o mundo, que este ano assinala a 64.ª
edição do JOTA e a 25.ª edição do JOTI.
A nossa Associação Fraternidade de Nuno Álvares mais uma
vez não deixa de estar presente, demonstrando sempre grande
interesse, tendo em cada ano mais participantes, enriquecendo
assim mais a atividade podendo com mais comunicações levar
a nossa mensagem mais longe, criando mais entusiasmo aos
nossos Associados da FNA e a todos os Escuteiros espalhados
pelo mundo, resultando assim em mais adesões, assim como
dando a possibilidade de sermos mais a fazer a transmissão
da mensagem que este ano nos envolve como desafio o
“COMPROMISSO COM O PLANETA”, enquadrado no nosso
programa do AMBIENTE com MÍSTICA (DE AÇÃO) ESCUTISTA.
Os Escuteiros Adultos da Fraternidade de Nuno Álvares, têm
estado Alerta e Comprometidos na procura de soluções para
aliviar a sobrecarga a que o Planeta está sujeito.
Comprometidos através da Ação local, com os Núcleos e as Regiões
da Fraternidade que geograficamente coabitam com os parques e
reservas naturais, vinculando a presença continuada da FNA com
as Associações locais, com as Entidades Oficiais de conservação
da natureza e com os Municípios que administram o território.
Comprometidos através da Mística do saber fazer escutista. No
trabalho em grupo, social, colaborativo, ecológico e de baixo
impacto, nos meios e nos recursos utilizados. Nas parcerias
com Associações Escutistas – com destaque para o CNE, com
entidades locais, municipais ou nacionais que reconheçam a mais
valia do Voluntariado Ambiental realizado com Escuteiros Adultos.
Enfim, comprometidos com atividades de Sensibilização
Ambiental dos Escuteiros Adultos nas áreas protegidas
Nacionais, muitas vezes fustigadas por incêndios florestais ou
por limitações de investimento e medidas de conservação em
biodiversidade. Sempre presentes em Atividades anuais que
reúnem Escuteiros Adultos de norte a sul do País e dão pelo
nome: “Criar Raízes”, no Alvão, ”Natureza Comum” no Gerês,
“Nas Margens do Zêzere” - a mais recente - na Serra da Estrela,
e “FNA Al Gharb”, realizada nos sete vales suspensos de Lagoa
e na Ria Formosa.
Assim estamos Comprometidos com Ação, “Desenvolvendo um
serviço voluntário aos outros e de proteção da Natureza e do
Ambiente”
“O conhecimento da Natureza é um passo para compreender e
conhecer Deus” – palavras de Baden Powell
Para terminar desejo a todos os Escuteiros
e participantes deste JOTA/JOTI 2021, uma
excelente atividade, repleta de muitos e
bons contactos. •
“SERVIÇO É A NOSSA RAZÃO DE EXISTIR”
Domingos Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional
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Durante esta atividade onde anualmente participam
milhares de Escuteiros em todo o mundo usando a
rádio e a internet, assim pela Casa do Escuteiro da FNA
passaram mais de uma centena de jovens Escuteiros e
estiveram elementos da Fraternidade de Nuno Álvares
dos Núcleos do Algarve, de São Luís de Faro e de Lagoa,
e forte presença da Direção Nacional da FNA e dos seus
Departamentos Nacionais.
Este ano a FNA
comemorouoo
JOTA/JOTI
sobmomlema
“Compromisso
com o Planeta”,
tendo para isso
contribuído com
ampresençame
“Ação” de outros
Departamentos
N a c i o n a i s
(Ambienteme
Prevençãome
Saúde).

Outras estações
da FNA estiveram
amparticipar
nomJOTA/JOTI,
emmPortugal
Continental, na Região de Braga, do Porto, de Guarda,
de Coimbra, de Lisboa e de Setúbal, seguiram o exemplo
das estações na Casa do Escuteiro, mostrando que a
Fraternidade de Nuno Álvares está de mãos dadas com o
Corpo Nacional de Escutas. A partilha de informações e
conhecimentos entre as duas Associações de Escuteiros
foi evidente ao longo de toda a atividade.
O atelier do JOTI, com utilização de computadores
permitiu comunicar com outros Escuteiros e outros
Países. As comunicações não foram as únicas atividades
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Radioescutismo

As estações Nacionais da FNA do JOTA (CR6FNA) e
do JOTI (FNA-NAC) e as estações do CNE da Região
do Algarve, CNEJRA no JOTI e CR5JRA no JOTA,
participaram conjuntamente no 64.º Jamboree On The
Air (JOTA) e 25.º Jamboree On The Internet (JOTI), a
partir da Casa do Escuteiro da FNA, em Carvoeiro, no
Concelho de Lagoa, no Algarve, nos dias 15, 16 e 17 de
outubro.

desenvolvidas durante o JOTA/JOTI, esta iniciativa
permitiu a realização de workshops, onde o Ambiente
foi também um dos grandes temas.
A preocupação foi passar a mensagem de que temos
um “Compromisso com o Planeta”, e a cozinha solar
e a utilização de equipamentos que utilizam este tipo
de energia renovável foram alguns dos exemplos
mostrados aos jovens Escuteiros, que é possível
cozinhar usando estes métodos. Para reduzir a pegada
ecológica do evento, foram plantadas duas oliveiras no
espaço da Casa do Escuteiro da FNA, com o apoio da
Câmara Municipal de Lagoa.
Um dos objetivos desta deslocação para o Algarve das
Estações Nacionais, era não só a divulgação da Casa
do Escuteiro da FNA, a cargo do Núcleo de Lagoa
da Fraternidade de Nuno Álvares, mas também os
percursos de natureza existentes no concelho de Lagoa,
como por exemplo o percurso dos Sete Vales suspensos
que foram percorridos por vários Escuteiros a participar
na atividade durante o fim-de-semana.
Foi realizada uma ação inédita durante o JOTA/JOTI da
FNA a nível Nacional, desencadeado um exercício de
comunicações em modo de VHF, conjuntamente com o
Departamento Nacional de Prevenção e Saúde.
Uma atividade de SOTA (Summits On The Air) a partir
de pontos elevados (serras). A partir da Serra da Fóia
e com diversos radioamadores da FNA em vários
pontos do país, na Serra de São Luís (Setúbal), Serra
de Montejunto, Serra do Rabaçal, Monte de Aveleira,
Monte de Vale de Cambra, assim foi possível transmitir
uma pequena mensagem até ao Porto, utilizando
rádios portáteis de baixa potência. Com este exercício
os radioamadores da FNA mostraram a capacidade
de comunicar de forma complementar a todas as
comunicações convencionais numa situação de
emergência.
O lema do Departamento Nacional de Radioescutismo
da FNA continua presente “Ontem, hoje e amanhã,
sempre em contacto”, saudações Fraternas e até ao
próximo cruzar de antenas. •

Jorge Marques
Chefe de Departamento Nacional de Radioescutismo

“COMPROMISSO
COM O PLANE TA”

A FNA de mãos dadas com o CNE
Região do Algarve no 64.º JOTA e
25.º JOTI...

JOTA JOTI 2021
Workshops, onde o Ambiente foi um dos grandes temas...
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Administrativa
Ao dia de hoje...
Tem sido grande a insistência junto dos responsáveis nos diversos níveis, para melhorar a nossa organização e
assim termos melhor informação.
Ao longo deste ano 2021 que está a terminar, muitos foram os contactos, reuniões e ações de formação, que levaram
a que hoje possamos dizer que estamos mais organizados, com melhor documentação e mais bem preparados para
o futuro.
É pois, o momento de agradecer a todos quantos contribuíram para esta melhoria e, pedir aos outros que se
empenhem de igual modo nesta tarefa.
Para continuarmos a progredir neste sentido, é absolutamente necessário o interesse de todos para termos uma
FNA melhor.
Toda a documentação base, para os vários atos e fins está disponível no SITE, é atualizada sempre que se vê
necessidade de tal, pelo que deve ser sempre usada essa, e não outra que já tenham.
No final deste ano 2021, podemos analisar a realidade da FNA olhando para o gráfico abaixo. Aí verificamos que
estamos a ficar mais jovens, a maioria situa-se nas faixas etárias dos 40, 50 e 60 anos. É importante apostarmos
no ingresso de camadas mais jovens, para isso temos de nos modernizar tornando a Associação mais apelativa e
interessante.
É fundamental a dinamização dos Núcleos e Regiões, durante a pandemia perdemos alguns Associados e ficámos
algo estagnados, chegou a hora de arregaçar as mangas e pôr mãos à obra.
Todos juntos e unidos, teremos uma FNA mais forte e comprometida, porque…
“Serviço é a nossa razão de existir”
Resta-me nesta época Natalícia, desejar a todos um Santo e Feliz Natal, pedindo a Deus que o próximo ano 2022 seja
de paz alegria e principalmente muita saúde! •
António Cardoso
Vice-Presidente da Direção Nacional
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Expansão
José Luís Silva
Secretário Internacional e para a Expansão

Continuar a levar a mensagem e o projeto da FNA...
C

Internacional

Pode dizer-se que o segundo semestre de 2021 foi feliz,
no que à Expansão diz respeito. Primeiro, estivemos
ativamente envolvidos na organização e realização do
Jota/Joti, que decorreu a 16 e 17 de outubro, na Casa do
Escuteiro, em Lagoa, onde o Núcleo local foi pedra basilar
para o sucesso da atividade. Tivemos oportunidade de
apresentar a FNA na cerimónia protocolar que iniciou a
tarde de sábado, perante as autoridades locais civis e do
CNE da Região do Algarve. Depois, graças à forma como
a FNA e o CNE conseguiram conjugar esforços, todos
os escuteiros envolvidos na atividade Regional do CNE,
a que chamaram “Caminhando Eu Vou, Pelos Vales a
Comunicar”, e que incluía um raide, passaram pela Casa
do Escuteiro, interagindo com os escuteiros adultos, tanto
no Jota/Joti propriamente dito, como no resto do tempo
da atividade, fazendo perguntas e assistindo de forma
prática a várias apresentações da nossa Associação.
Ficamos com a certeza que os escuteiros do Algarve
perceberam melhor o que é a FNA, para que serve e como
age. Sementes plantadas que poderão germinar no futuro.
Depois, após um rápido processo de filiação, fundamos
o Núcleo de Garfe-Aldeia dos Presépios, o primeiro em
muitos anos no concelho de Póvoa de Lanhoso, Região
de Braga. Foi o único fundado a nível nacional em 2021
e o primeiro em que todo o processo decorreu durante
os tempos de pandemia, que ainda vivemos. Um Núcleo
formado por gente muito jovem, sinal de esperança e
prova de que, mesmo numa situação difícil, é possível

avançar e trazer mais gente para a FNA.
Por fim, a pedido das respetivas Direções Regionais,
apresentamos a FNA a um grupo de antigos escuteiros
em Avelãs de Cima, concelho da Anadia, Região de
Aveiro, e em Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis,
Região do Porto, celebrando ao mesmo tempo o seu dia.
Foram dois momentos muito positivos, que irão muito
provavelmente dar frutos e que nos dão força e vontade
de continuar a levar a mensagem e o projeto da FNA a
todos os que nos quiserem ouvir. •

O conceito de Fraternidade de escuteiros e guias adultos é universal e está implantado
em mais de 100 países, reunidos na ISGF- International Scouts and Guides Fellowship.
Quem representa Portugal na ISGF é a FEGA – Federação de Escoteiros e Guias
Adultos, que congrega a FNA, a Fraternal da AEP e a Associação das Antigas Guias. A
ação da nossa Federação tem estado muito limitada, devido a todas as restrições que
temos vivido, pelo que ainda não foi possível, por exemplo, reunir presencialmente. No
entanto, usando as ferramentas digitais, temos trabalhado em conjunto, cumprindo as
obrigações estatutárias e projetando o futuro. Assim, da área internacional, podemos
destacar a decisão do Comité Mundial e da equipa organizadora de, primeiro adiar e,
finalmente, realizar a 29.ª Conferência Mundial, prevista para Madrid de 22 a 27 de
Fevereiro de 2022, em formato virtual, pois não seria possível assegurar condições
de participação em igualdade a todos os membros da ISGF, de todo o mundo, pois
os processos de vacinação e de proteção em face da pandemia têm situações muito
distintas nos diferentes continentes. O Importante é que seja possível realizar a
Conferência, mesmo que não seja possível o convívio presencial.
Quanto à FEGA, terá no dia 15 de janeiro o seu Conselho Nacional, que servirá em grande medida para dar posse
aos novos corpos diretivos, pois o sistema implementado é o de mandatos de dois anos rotativos entre as 3
associações. Além disso, está também confirmada a intenção de realizar finalmente de 20 a 22 de maio de 2022
o Workshop da Sub-região da Europa do Sul, que terá lugar no Porto, como estava previsto, embora inicialmente
para finais de março de 2020, e em que esperamos receber muitas dezenas de escuteiros adultos dos nossos
congéneres europeus, da mesma sub-região a que Portugal pertence. •
dezembro 2021
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Ambiente

David Loureiro
Chefe de Departamento Nacional de Ambiente

NAS MARGENS DO ZÊZERE
Atividade Nacional de Ambiente ─ Guarda

Concretizou-se em 2 e 3 de outubro a atividade nacional de ambiente dirigida à área
da Serra da Estrela e ao tema trienal do “Ciclo Natural da Água”, designada “Nas
Margens do Zêzere”, tendo a organização estado a cargo do Núcleo de Tortosendo,
da Direção da Região da Guarda e do Departamento Nacional de Ambiente. Após
um ano de adiamento por motivo da pandemia Covid-19, retomaram-se em 2021
os contactos oficiais e a organização interna da FNA, foi reajustado o programa da
atividade para a participação das Regiões e o Parque de Campismo do Tortosendo
foi utilizado como local de concentração, muito melhorado pelos trabalhos de
limpeza do Núcleo de Tortosendo, para usufruir como acampamento e garantir as
regras sanitárias em curso.
A atividade de ambiente “Nas Margens
do Zêzere” foi a primeira nacional que
se realizou após o desconfinamento,
tendo sido registada a participação
dos Núcleo da região da Guarda, assim
como as participações de fraternos das
regiões de Braga, Lisboa e Setúbal e dos
Departamentos Nacionais de Prevenção
e Saúde e de Radioescutismo.
A ação de voluntariado foi realizada nas
margens do Rio Zêzere, com trabalhos
de recolha de resíduos – pneus,
ferragens, plásticos, etc. - e desmatação
de espécies exóticas invasoras – a Cana
(Arundo donax) e a Mimosa (Acacia
dealbata), entre outras - junto à zona de
Lazer da Ponte Pedrinha no Tortosendo
e pretendeu contribuir substancialmente
para o projeto de intervenção na zona
ribeirinha conduzido pela Junta de
Freguesia de Tortosendo na continuação
da intervenção camarária da Covilhã
e supervisionada pelo ICNF iniciada
semanas antes, já que as linhas de água
e as respetivas margens do Zêzere integram as áreas de continuidade da
Rede Fundamental de Conservação da Natureza.
O contingente da atividade organizou-se durante o sábado com os trabalhos de
voluntariado e no final do dia assistiu a duas palestras enquadradas no tema
“Rio Zêzere, Fauna, Flora e a sua importância” pelos excelentes oradores da
região, José Joaquim Antunes e Tiago Fabião.
No domingo participou-se na celebração eucarística e visitou-se o futuro local na vila da sede do Núcleo de Tortosendo.
A conclusão da atividade realizou-se na Escola Secundária do Tortosendo, onde se apreciou a exposição de fotografia
“Aves da Nossa Terra – Aves da Beira Baixa” e decorreu o almoço, assim
como a avaliação e entrega de diplomas a todo o contingente, com a
participação da organização a atividade, o Presidente da Junta de Freguesia
de Tortosendo e o Presidente Nacional da FNA. O balanço da atividade foi
extremamente positivo e exemplar tendo em conta os obstáculos que foram
ultrapassados pela organização de uma atividade nacional no cenário de
desconfinamento nacional da pandemia, exemplo profícuo do tema anual
“A Mística da Ação”. •
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Comemoração do Dia Internacional
da Floresta Autóctone

No âmbito das iniciativas de comemoração do “Dia Internacional da Floresta Autóctone” (que se evoca em 23 de
novembro), o Departamento Nacional de Ambiente dinamizou no dia 20 de novembro a realização da Atividade
Nacional de Voluntariado Ambiental da FNA com descentralização geográfica dos locais de plantação. Neste
âmbito, foi incentivado pelo DNA que a atividade nacional se concretizasse em parceria escutista e ativa, com ações
organizadas nas áreas protegidas e florestais locais, junto do Núcleo, Região ou na sua vizinhança e com a “Família”
escutista local, num compromisso de Alerta para Servir na causa comum de reflorestação da Floresta Autóctone.
O dia 23 de novembro, estabelecido como o “Dia Internacional da Floresta Autóctone”, tem como propósito a promoção
da importância da conservação das florestas naturais, apresentando-se simultaneamente como o dia mais adaptado
às condições climatéricas de Portugal e Espanha para se proceder à sementeira, plantação de árvores ou outras
ações de conservação, alternativo ao Dia Mundial da Floresta, 21 de março, que foi criado inicialmente para os países
do Norte da Europa. A resposta da FNA foi muito positiva e demonstra-se nas partilhas seguintes, com a intervenção
em áreas protegidas nacionais com a participação de núcleos das regiões de Braga, Guarda e do Núcleo de Vila Real.

Ambiente

ta
res
Flo

A região de Braga no Parque Nacional Peneda-Gerês
A atividade com os núcleos da região de Braga,
teve a participação de 45 fraternos e foi organizada
em estreita parceria com a direção do Norte do
ICNF no Parque Nacional da Peneda-Gerês, com
a inestimável colaboração de Sapadores do CNAF
e foram plantados muitas centenas de espécies
autóctones – medronheiros, azereiros, pinheiros
– numa zona do Vidoeiro, onde anteriormente
ocorreram várias ações de limpeza e dispersão
da espécie invasora “mimosa” (Acacia delbata). O
DNA participou fazendo a sua base nacional no
Parque Nacional e foram estabelecidos contactos
profícuos com a equipa técnica que nos orientou
no terreno e com a direção da DRCNF Norte no
sentido de promover e dar continuidade a futuras
atividades entre a Região da Guarda da FNA.

A região da Guarda no Parque Natural da Serra da Estrela
A atividade com os núcleos da região da Guarda, foi
organizada com a parceria do ICNF, dos Compartes
da Atalaia e dos Sapadores locais e foram plantados
sobreiros e medronheiros. Foi também monitorizado
desbaste no local das plantações realizadas na
atividade nacional de 2017 – os medronheiros estão
enormes! Ficou o sentimento de importância para
a FNA participar nas atividades de florestação com
orientação e que nos ensine como olhar e como
proteger a floresta.

e

O Núcleo Cidade Vila Real no Parque Natural do Alvão
A atividade Nacional de Voluntariado Ambiental foi dinamizada pelo
Núcleo Cidade Vila Real, em colaboração com o “Montanhas Virtuosas”,
projeto dos Baldios de Lamas D`Olo e, a associação Biomater e
decorreu no Parque Natural do Alvão, com a participação de fraternos,
familiares e amigos ... e tudo por um Mundo melhor! •
dezembro 2021
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Voluntariado FNA na Lourinhã
Haverá recompensa maior do que receber um sorriso em troca da
nossa entrega ao outro, ao nosso irmão?
Esta é a grande compensação que os membros do Núcleo
da Lourinhã têm tido, a graça de alcançar em diversas
ocasiões fruto da sua entrega aos mais diversos projetos
de cariz social que têm vindo a desenvolver e a apoiar.
Em breves pinceladas preenchemos a tela das vidas dos
Fraternos que ficam mais ricos a cada ação na esperança
de contribuir para deixar o Mundo um pouco melhor do
que o encontraram.
A primeira aventura de serviço ao próximo aconteceu
na Associação de Amor para a Educação de Cidadãos
Inadaptados da Lourinhã, onde durante um dia foram
desenvolvidos trabalhos de limpeza, pintura e jardinagem.
A ADAPECIL dá resposta, nas suas instalações, a cerca
de 50 alunos/clientes, dispondo de um corpo técnico
formado por profissionais das áreas da psicologia, da
educação especial e reabilitação, da terapia da fala, da
terapia ocupacional, da fisioterapia e ainda por docentes,
monitores de atividades ocupacionais e auxiliar pedagógica de ensino especial.
As atividades de apoio social seguiram-se no Centro de Dia e Lar Nossa Senhora da Guia, na Atalaia, onde os elementos
do Núcleo realizaram trabalhos de remoção do revestimento das paredes exteriores. Houve ainda tempo para levar
alguma animação aos idosos com um apontamento musical após o almoço.
Mantendo o espírito de entrega ao seu semelhante, mesmo sem o conhecer, nos dias de recolha de alimentos para o
Banco Alimentar contra a fome dissemos Presente! garantindo, em articulação com a organização local, os pontos de
recolha e os horários mais difíceis a outros voluntários.
Pelo caminho, nem sempre fácil, têm sido muitos os momentos de partilha, com outros irmãos, deste espírito de missão
e de entrega para quebrar a inércia e a indiferença.
A mais recente experiência foi talvez a mais marcante para todos os envolvidos, irmãos Fraternos e família que nos deu
a honra de receber os nossos contributos. Falamos do pequeno Rodrigo, uma criança com paralisia cerebral que viu o
seu quarto remodelado com o consequente aumento e conforto, para quem foi construída uma passadeira que o ajuda a
treinar a marcha e a instalação de ajudas técnicas no WC que contribuem para a autonomia na sua higiene diária.
Acredite quem lê estas breves linhas que o que recebemos em troca é muito maior do que o nosso esforço e entrega e que é
com uma enorme satisfação e até comoção que à posteriori vamos dando conta do real impacto das nossas ações!
Canhotas Fraternas. •
“SERVIÇO É A NOSSA RAZÃO DE EXISTIR”
João Paulo Subtil
Presidente do Núcleo da Lourinhã
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Com a maioria dos participantes a terem longas
deslocações a percorrer, o acolhimento aconteceu ao fim
do dia de sexta-feira dia 26, nas instalações cedidas pela
Câmara Municipal de Ansião, a antiga escola de Torre Vale
de Todos, que reúne excelentes condições para o merecido
descanso após a viagem, permitindo assim iniciar as
atividades no sábado dia 27 logo pela manhã bem
cedo. Marcaram
presença onze
elementos,
oriundos
das
regiõesmde;
Braga,mPorto,
Coimbra, Guarda,
Leiria, Lisboa e
Setúbal,mtendo
comomobjetivo,
m e l h o r a r
conhecimentos,
gerarmdinâmica
de grupo e conhecimento mútuo das capacidades e
habilitações de cada um para as funções de “Prevenção e
Segurança em Atividades” integrando as várias equipas de
“vigilância”, “segurança” e outras que compõe os planos de
segurança em atividades.
O dia de sábado foi totalmente preenchido e intenso,
com a apresentação e explicação de temas abrangentes,
como gestão de risco, ação preventiva, organização,
orientação, reação ao acidente, comunicações rádio em
atividades, etc., com intervenção e análise focada na
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Decorreu em Ansião nos dias 26 a 28 de novembro de
2021 a atividade de habilitação/preparação de elementos
do DNPS e dos DRPS.
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aplicação em atividades da FNA, concluindo alguns dos
temas com exercícios práticos, prosseguindo os trabalhos
após o jantar com um debate de opiniões participado e
enriquecedor, que se prolongou
até ao serão, tornando este fim
d e
de semana intenso e proveitoso.
Concluídos os trabalhos, o
dia de domingo foi dedicado
a
a uma visita pela Vilamde
Ansião, percorrendomalguns
dos seus pontos históricos e
d e
atração turística, prosseguindo
com a Eucaristia na Igreja
Paroquial em comunhão com
a
comunidade local, onde o
o
Pároco fez uma simpática
alusão aos Escuteiros presentes.
O encerramento da atividade teve lugar após almoço,
durante uma visita ao Complexo Monumental de
Santiago da Guarda, onde fomos presenteados com a
presença do Dr. Pedro Pereira em representação da
Câmara Municipal de
Ansião, dirigindo algumas
palavras, manifestou o
seu agrado por a FNA
termescolhidomAnsião
paramestamatividade,
esperando um regresso
em breve, também neste
encerramentomforam
unânimesmasmopiniões
positivas sobre todo o
trabalhomdesenvolvido
e com a certeza que o
espirito de equipa saiu
reforçado.
Resta-nos apresentar em
nome do DNPS, sinceros
votos de um Santo e Feliz
Natal, com o desejo que
o Novo 2022, traga para
todos a realização dos
melhores sonhos, e que
os Escuteiros Adultos
tenham as melhores e
mais seguras atividades. •

Jorge Carvalho
Chefe de Departamento Nacional de Prevenção e Saúde
dezembro 2021
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Região da Guarda
Nova Direção Regional e Conselho Fiscal da
Região da Guarda, para o triénio 2021-2024
Um segundo mandato da Direção Regional e do Conselho
Fiscal, para o triénio 2021-2024, antecedido de Eleições
realizadas na Casa da Vila, no Tortosendo, obteve uma
adesão de sessenta porcento de votantes da região, que
votaram a única lista candidata.
Propõe-se esta Direção dar continuidade ao que não foi
possível concretizar, seja exemplo, o X Acampamento
Nacional que foi remetido para 2023, por causa da
pandemia, mas também a temas não finalizados que se
prendem sobretudo com a Expansão.
Previsto para 2022 está o segundo Acampamento
Regional, as atividades ambientais relacionadas com um
novo ciclo, desta vez dedicado à Água e que já teve a sua
primeira edição, no Rio Zêzere, sob a responsabilidade
do Núcleo do Tortosendo, o acompanhamento mais
insistente aos Núcleos, as ações de voluntariado,
a parceria com o CNE em cada núcleo e a nível
regional e a incrementação
deHdepartamentos (Ambiente,
Prevenção e Saúde, Formação,
Radio escutismo, Divulgação
e Apostolado dos Leigos e
Família), que permitam à
Região crescer de dentro
para fora.
Do mandato anterior e dos
objetivos que nos orientaram
ao longo do percurso, ficou
porHconcretizar,HcomoHjá
mencionado, o Acampamento
Nacional, não por falta de
vontade ou preparação, mas porque a pandemia nos
impediu de o concretizar. Podemos, portanto, dizer que
o balanço de 2018-2021 foi muito positivo.
O mesmo desejamos para este novo mandato.
Os condicionalismos impostos pelo aumento de casos
covid, não nos permitiram festejar ao longo de todo o
dia. No entanto, o momento da refeição ocorreu com as
devidas precauções por parte dos Fraternos presentes,
mas também do estabelecimento hoteleiro que nos
acolheu. Testes covid foram efetuados a quem o desejou,
antes do ato eleitoral, com resultados totalmente
satisfatórios.
A Eucaristia foi presidida por Sua Ex.ª Reverendíssima
D. Manuel da Rocha Felício, acompanhado pelo
Assistente Regional Cónego Manuel Pereira de Matos e
pelo Pároco do Tortosendo. O Prelado, na sua homilia,
salientou a alegria, própria do dia litúrgico, mas também
na proximidade da vinda do Salvador, com a necessidade
de preparação da vida de cada um para O acolher e
dentro do espírito escutista, quando interpelados como
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discípulos de Jesus e como cidadãos, sendo fiéis à boa
ação de cada dia e ao caminho do progresso.
A bênção e entrega dos Distintivos de Função ocorreu
logo após a celebração da palavra. Neste momento foi
homenageado o Fraterno do Núcleo da Covilhã, António
João Pereira Poupinho, pelo desempenho como Secretário
no seu Núcleo durante quinze anos e por serviços
voluntários na comunidade, com a Medalha D. José de
Lencastre, 2.º grau, prata.
Após a Eucaristia, foram empossados pelo Presidente
da Mesa do Conselho, Olívio Fazenda, que proferiu
palavras de ocasião, para a Direção Regional, Pedro
António Vicente Coelho, Presidente; Ana Rita Gonçalves
Martins, Vice-presidente; Maria Isabel da Silva Soares
Reis, Secretária; Alexandre Paulo da Conceição Madeira
e Carlos Alberto Galvão Serra Dias, Secretários.
Para o Conselho Fiscal foi eleito Presidente, Eduardo Manuel
Simões Alves; Vice-presidente,
Paulo Manuel Paulino Serra e
como Secretária Maria de Fátima
Mendes Gonçalves. Foram ainda
atribuídas funções de Chefes de
Departamento, de Ambiente, a
Paulo Manuel Paulino Serra, de
Prevenção e Saúde, a Mário Reis
Ferreira e como adjunto deste
departamento António Eduardo
Antunes Martins.
EstiveramHpresentesHo
PresidenteHdaHMesaHdo
ConselhoHNacional,HJorge
Caria; Filipe Relvão, Secretário Nacional, na qualidade de
representante da Direção Nacional; a Direção Regional
de Braga; Chefe Regional do CNE, representada por
Chefe Silveira; Chefe do Agrupamento 120 do Fundão,
do Agrupamento 1335, de Aldeia de Joanes e a Junta de
Freguesia do Tortosendo representada por Dr.ª Susete
Ferreira.
A evocação do dia e explicação do Lema “Unidos para
Continuar”, e os agradecimentos, estiveram a cargo do
Presidente da Direção Pedro Coelho.
Encerrou a sessão Filipe Relvão, Secretário Nacional, que
nos homenageou com um elogio ao Povo das Beiras com
a sua forma de receber e sobre o trabalho efetuado no
mandato anterior enquanto Região, fazendo acompanhar
as suas palavras de alegria e boa disposição.
O Hino da Fraternidade encheu os nossos corações •
Pedro Coelho
Presidente da Direção Regional da Guarda

No passado dia 11 de dezembro a
Região de Braga inaugurou a Base
Regional de Formação. Este espaço
está inserido no PCEG – Penha
Centro Escutista de Guimarães. É um

CentroHEscutista
deHExcelência,
situadoHnoHalto
da montanha da
Penha, dinamizado
e gerido pelo CNE
Junta de Núcleo
deHGuimarães,
no qual a FNA já
realizou diversas
atividades,Hdas
quais se destaca
o VII ACANAC FNA
2012.
AHInauguração
deste espaço de
Formação era um
objetivo da atual Direção Regional
deHBraga,HdadoHoHaumento
significativo de ações de Formação
na Região. A concentração de toda
a Formação da Região num só
espaço adaptado à sua realidade e
decorado à boa maneira Escutista,
reforçará a mística Escutista e
fortaleceráHoHaproveitamento
formativo.

A cedência deste espaço foi
possível graças à disponibilidade
doHCNEHJuntaHdeHNúcleoHde
Guimarães que estabeleceu um
termo de entendimento e parceria
com a FNA Direção Regional de
Braga.
A cerimónia de inauguração e bênção
da Base Regional de Formação,
contou com a presença do Rev. Pe.
Leonel, Assistente do CNE Junta
de Núcleo de Guimarães, do Rev.
Pe. Paulino, Pároco da Paróquia
de nossa Senhora da Oliveira,
acompanhado por um membro do
Conselho Económico Paroquial, de
toda a equipa da Junta de Núcleo
de Guimarães, liderada pelo Chefe
Ernesto Machado, do Luís Abreu,
Secretário Nacional da FNA para
a Formação, em representação da
FNA Direção Nacional, do Jorge
Fernandes, Presidente da Mesa
do Conselho Regional, da Sandra
Ferreira, em representação do
Conselho Fiscal Regional, vários
Chefes de Agrupamento do CNE do
Arciprestado de Guimarães e Vizela
e diversos Presidentes de Núcleo da
FNA Região de Braga.
EsteHprojetoHcontouHcom
oHenvolvimentoHdosHvários
F o r m a d o r e s He HD i r e t o r e s Hd e
Formação do quadro Nacional de
Formadores, oriundos da Região
de Braga, que serão quem mais
trabalho vai realizar neste espaço.

Formação

Inauguração da Base Regional de Formação
da Região de Braga

O PCEG tem excelentes condições
paraHacampamentoHe/ou
acantonamento e está disponível,
sob reserva prévia, para qualquer
Núcleo da FNA que ali pretenda
realizar algum tipo de atividade. A
Base Regional de Formação, estará
também disponível para ser usada
por qualquer estrutura da FNA para

reuniões, encontros e/ou ações de
Formação.
Foi um dia muito importante para
a FNA Região de Braga que se
traduziu num momento de grande
felicidade. Agradecemos a todos
quantos tornaram possível esta
realidade, com especial destaque
para o CNE Junta de Núcleo de
Guimarães na pessoa do Chefe de
Núcleo, Chefe Ernesto Machado. •

Carlos Alberto
Presidente da Direção Regional de Braga
dezembro 2021
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Destaque

Escuteiro uma vida…

Caros fraternos,
Chamo-me António Abel Pereira, tenho 57 anos e sou natural de Vila Real (Trás-os-Montes). Em 2011 fiz parte
integrante, tal como muitos outros, no projeto de fundação do Núcleo Cidade de Vila Real.
Pertenci ao Quadro Nacional de Formadores, tendo apresentado propostas de formação, nomeadamente na
área de secretariado/gestão e animação da fé.
Participei nos acampamentos nacionais de Guimarães e Palmela e colaborei no IX Acampamento Nacional da
FNA, realizado em Trás-os-Montes (Tresminas).
Atuei em ações de voluntariado social efetuadas na minha cidade e ambientais um pouco por esse país fora
(Alvão, Estrela, CNAE). Guardo grande afetividade por muitos, pois nos une um forte sentimento de amizade.
Gratidão à FNA e aos fraternos por me terem proporcionado muitos e bons momentos. Para os que me
conhecem sabem que sou de peito e sorriso aberto e sempre com espírito de missão e da vivência de um ideal.

Este ano brotou a ideia de eu lançar um livro. Et voilà, aqui está ele. Não é por acaso que se fala num tridente
pleno para uma vida realizada. Ter um filho (tenho dois), plantar uma árvore (já perdi a conta) e agora, para a
realização completa, a publicação de um livro.
“Só me faltava este...” Não é por acaso que também o escolhi para título.
Nenhuma dor, nenhum sorriso, nenhum livro é igual.
Espero que desfrutem da leitura, da partilha, da alegria e do gozo que me deu escrevê-lo e levá-lo até vós.
Quem lê não esquece, quem escreve agradece.
O livro está à venda nas tradicionais livrarias e também no mercado online (Bertrand, FNAC, Wook).
Agradeço à Direção Nacional da FNA, esta possibilidade que me foi concedida, e a todos vós também, pela
ajuda, colaboração e amizade dispensada à minha pessoa.
Um Santo e Feliz Natal para todos vós e para as vossas famílias. Canhota das boas. •
António Abel Per
Pereira
rei
eira
ra
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Atos Oficiais
Ordem de Serviço Nacional N.º 47
21 de dezembro de 2021
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
Nos termos do Artigo 18.º do Regulamento
Geral da FNA e Artigo 33.º dos Estatutos
- Nada
2.3 – A Nível Núcleo
Nos termos do Artigo 26.º – 5 do Regulamento
Geral da FNA são criados os seguintes Núcleos
Região de Braga
Núcleo Garfe – Aldeia dos Presépios
É criado com efeito a 01/10/2021

3 – EXTINÇÃO / SUSPENSÃO DE ESTRUTURAS E
ÓRGÃOS NACIONAIS, REGIONAIS E DE NÚCLEO
3.1 – A Nível Nacional
-Nada
3.2 – A Nível Regional
-Nada
3.3 – A Nível de Núcleo
Nos termos do Artigo 48.º, número 5 do
Regulamento Geral da FNA
-Nada

4 – MOVIMENTO DE ASSOCIADOS
4.1 – Movimento de Associados para Cargos a
Nível Nacional
Nos termos do artigo 10.º do Regulamento
Geral da FNA
-Nada
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 de Braga
Foi nomeado por cooptação em 27/11/2021,
para o cargo de Secretário para a Comunicação
e Imagem da Direção Regional de Braga em
funções, o associado Rui Manuel Martins
Ferreira.
Região da Guarda
Direção Regional

Cessaram funções com efeito a 12/12/2021
Presidente: Pedro António Fonseca Coelho
Vice-presidente: Alexandre Paulo da Conceição
Madeira
Secretária: Maria Isabel da Silva Soares Reis
Secretária: Ana Rita Gonçalves Martins
Secretário: Edgar Manuel Mariano Proença
Foram eleitos e tomaram posse em 12/12/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Pedro António Fonseca Coelho
Vice-presidente: Ana Rita Gonçalves Martins
Secretária: Maria Isabel da Silva Soares Reis
Secretário: Alexandre Paulo da Conceição
Madeira
Secretário: Carlos Alberto Galvão Serra Dias
Assistente: Cónego Manuel Alberto Pereira
de Matos
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Conselho Fiscal Regional
Cessaram funções com efeito a 12/12/2021
Presidente: Paulo Manuel Paulino Serra
Vice-presidente: Eduardo Manuel Simões
Alves
Secretária: Maria de Fátima Mendes
Gonçalves
Foram eleitos e tomaram posse em 12/12/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Eduardo Manuel Simões Alves
Vice-presidente: Paulo Manuel Paulino
Serra
Secretária: Maria de Fátima Mendes
Gonçalves
Região do Porto
Direção Regional
Cessaram funções com efeitos 10/04/2021
Presidente: André Maciel Silva Sousa
Vice-presidente: Raquel Angélica Gonçalves
Machado
Secretário: Joaquim Ferreira Martins
Secretária: Maria Manuela Pereira
Secretário: António Augusto Ferreira Branco
Foram eleitos e tomaram posse em 10/04/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: António Augusto Ferreira Branco
Vice-presidente: Adelino Jorge Esteves Santos
Leite
Secretária: Maria Paula Machado Conceição
Secretário: Licínio Gonçalves de Castro
Secretário: Paulo Miguel dos Santos
Lourenço
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 Santa Eulália - Revelhe
Cessaram funções com efeito a 22/08/2021
Presidente: Sérgio Cândido Vieira Matos
Vice-presidente: José Carlos Gonçalves
Cunha
Secretária: Diana Filipa Antunes Gonçalves
Secretária: Maria José Sousa Ribeiro
Foram eleitos a 15/04/2021 e tomaram posse
em 22/08/2021 para o triénio de 2021/2024
Presidente: Maria José Sousa Ribeiro
Vice-presidente: Diana Filipa Antunes
Gonçalves
Secretário: José Carlos Gonçalves Cunha
Núcleo Garfe – Aldeia dos Presépios
Foram eleitos e tomaram posse em 01/10/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Rosária do Céu Fernandes Alves
Vice-presidente: Antonieta Del Carmen
Fernandes Lisboa
Secretária: Sílvia Manuela Pacheco da Silva
Secretário: Pedro Miguel Sousa Ramos
Secretário: Carlos Henrique Ribeiro de Sá
Núcleo de Dume
Cessaram funções com efeito a 07/07/2021
Presidente: Jorge Ribeiro Gomes
Vice-presidente: Rui Costa Ribeiro
Secretário: Armando Gomes Barros
Secretária: Rosa Maria Fernandes Mendes
Secretária: Emília Fernandes Neves Soares
Assistente: Pe. Armindo Ribeiro Alves
Foram eleitos e tomaram posse em 07/07/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Jorge Ribeiro Gomes
Vice-presidente: Rui Costa Ribeiro
Secretário: Armando Gomes Barros
Secretário: Rui Manuel Peixoto Faria
Secretária: Rosa Maria Fernandes Mendes
Assistente: Pe. Hermenegildo José das Neves
Faria.
(nomeado para o cargo pela competente
autoridade eclesial)
Núcleo de Vermil
Cessaram funções com efeito a 04/07/2021
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
Foram eleitos e tomaram posse em 04/07/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Jorge Dias Machado
Vice-presidente: José Florêncio Peixoto
Almeida

dezembro 2021
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Secretário: Serafim António Álvares Fernandes
Secretário: João Oliveira Morais
Secretário: António Manuel Rodrigues Antunes
Assistente: Pe. José Ribeiro Castro
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Núcleo de Santo Amaro
Cessaram funções com efeitos a 28/10/2021
Presidente: Henrique Arménio Carvalho
Ribeiro
Vice-presidente: José Manuel Meireles
Marinho
Secretário: Manuel Abreu Pereira Cunha
Secretário: Vítor Sebastião Ribeiro Abreu
Secretário: Hugo Fernando Carvalho Ribeiro
Assistente: Pe. Henrique Santos Ribeiro
Foram eleitos e tomaram posse em 28/10/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Guilherme Paulo Ribeiro Abreu
Vice-presidente: António Sérgio Fernandes
Teixeira
Secretário: Manuel Abreu Pereira Cunha
Secretário: Vítor Sebastião Ribeiro Abreu
Secretário: Hugo Fernando Carvalho Ribeiro
Assistente: Pe. Henrique Santos Ribeiro
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Região da Guarda
Núcleo da Covilhã
Cessaram funções com efeito a 12/10/2021
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
Foram eleitos e tomaram posse em 12/10/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Manuel Fernando Antunes
Gonçalves
Vice-presidente: Olívio Duarte Fazenda
Secretária: Ana Maria Franco da Conceição
Secretário: Antonino Sousa Corono
Secretário: Antonino João Caramelo
Carapito
Assistente: Pe. Rafael Morão
(reconduzido pela competente autoridade
eclesial)
Região do Porto
Núcleo de Burgães
Cessaram funções com efeito a 31/10/2021
Presidente: Victor Manuel Costa Santos
Vice-presidente: Ana Paula Lopes Correia
Secretário: Joaquim Fernandes Machado
Assistente: Pe. Manuel Torres Ramos
Foram eleitos e tomaram posse em 31/10/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Victor Manuel Costa Santos
Vice-presidente: Crispim José Dias Fonseca
Secretário: Joaquim Fernandes Machado
Assistente: Pe. Manuel Torres Ramos
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
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Núcleo de Santo Adrião de Vizela
Cessaram funções com efeitos 22/05/2021
Presidente: Susana Jesus Miranda Veiga
Vice-presidente: Paulo Manuel Marques Costa
Secretário: Paulo Manuel Pinto Monteiro
Secretária: Alexandra Maria Pereira Soares
Secretário: Jorge Manuel Monteiro Pinto
Assistente: Pe. Luís Filipe Rocha Coelho
Ferreira
Foram eleitos e tomaram posse em 22/05/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Carlos António Pereira Soares
Vice-presidente: José Luis Monteiro Almeida
Secretária: Alexandra Maria Pereira Soares
Secretária: Susana de Jesus Miranda Veiga
Secretário: Paulo Manuel Pinto Monteiro
Assistente: Pe. Luís Filipe Rocha Coelho
Ferreira
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)
Núcleo São Martinho de Bougado
Cessaram funções com efeitos a18/04/2021
Presidente: Lino Rodrigues do Couto
Vice-presidente: Fernando Andrade Sousa
Secretário: José Carlos Rodrigues do Couto
Secretário: Manuel Silva Assunção e Costa
Secretário: Jorge Rodrigues Campos
Foram eleitos e tomaram posse em 18/04/2021
para o triénio de 2021/2024
Presidente: Lino Rodrigues do Couto
Vice-presidente: José Carlos Rodrigues do
Couto
Secretário: Cândido Rodrigues do Couto
Secretário: Manuel Silva Assunção Costa
Secretário: Álvaro Jorge Fortuna Peixoto
Assistente: Pe. Luciano Lagoa
(nomeado para o cargo pela competente
autoridade eclesial)
Região de Setúbal
Núcleo de Santiago - Sesimbra
Cessaram funções com efeitos a 12/01/2019
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
Foram eleitos e tomaram posse em 12/01/2019
para o triénio de 2019/2022
Presidente: Ana Manuel Marcelo Sousa Dias
Ponciano Silva
Vice-presidente: Manuel Tomás Teixeira da
Silva
Secretária: Fernanda Maria Panão Soromenho
Santos
Assistente: Pe. Manuel José Martins Silva
(reconduzido no cargo pela competente
autoridade eclesial)

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

5.1 - A nível Nacional
Quadro de Formadores
A pedido do próprio, cessou funções de Diretor
de Formação, deixando assim de pertencer
ao Quadro Nacional de Formadores a partir
de 08/12/2021, o Associado Francisco Couto
Pinheiro, do Núcleo de Rebordões Região do
Porto.
5.2 - A nível Regional
Região de Braga
Cessou funções a 05/10/2021, a seu pedido
como Secretário da Direção Regional de
Braga o associado, Tomás Cunha Gonçalves.
5.3 – A nível de Núcleo
-Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E
CONDECORAÇÕES
Região de Braga
MEDALHA D. JOSÉ DE LENCASTRE – BRONZE
Por proposta da Direção Regional é atribuída
ao Associado:
Tomás da Cunha Gonçalves
Núcleo de Oliveira de Santa Maria
Região do Algarve
MEDALHA D. JOSÉ DE LENCASTRE – OURO
Por proposta da Direção Nacional é atribuída
ao Associado:
Paulo Jorge Paulino Paias
Núcleo de Lagoa
Região da Guarda
Diplomas de Mérito
Por proposta da Direção Regional da
Guarda é atribuído os Diplomas de Mérito
aos Associados:
Mário Reis Ferreira
Núcleo da Guarda
Maria Isabel da Silva Soares Reis
Núcleo da Guarda
João Paulo Silva Pinto
Núcleo da Guarda
Daniel Fernando Lopes Peixoto
Núcleo da Guarda
António Manuel Marques Saraiva
Núcleo da Guarda
Amândio Fernandes
Núcleo da Guarda
Pe. Manuel Alberto Pereira de Matos
Núcleo da Guarda
Pe. Virgílio Mendes Ardérius
Núcleo da Guarda
Medalha de D. José de Lencastre (Prata)
Por proposta da Direção de Núcleo é
atribuída ao Associado:
António João Pereira Poupinho
Núcleo da Covilhã

Atos Oficiais
Região de Lisboa
Medalha de Amizade
Por proposta da Direção de Núcleo da
Lourinhã é atribuída aos Dirigentes do
Agrupamento 489 do CNE da Lourinhã:
Patrícia Alexandra Leitão de Prospero Subtil
Emídio Miguel da Silva Pereira

Por proposta da Direção de Núcleo de Grijó
é atribuída à cidadã Membro do Conselho
Pastoral Diocesano do Porto, pelo seu
empenho e dedicação a FNA:
Elisa Maria da Silva Ferreira Tavares

10 – ALTERAÇÕES DE DENOMINAÇÕES DE
NÚCLEOS E REGIÕES
-Nada
Lisboa e Sede Nacional, aos 21 de dezembro
de 2021

7 – HOMOLOGAÇÕES
-Nada

Região do Porto
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8.1 - Diretor de Formação
-Nada
8.2 - Formadores
-Nada

9 – RETIFICAÇÕES / OMISSÕES
-Nada

Recomendações do DNPS para as festividades
de Natal e Passagem de Ano
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Medalha de Amizade
Por proposta da Direção de Núcleo de Grijó é
atribuída à cidadã Designer Gráfico, pelo seu
empenho e dedicação a FNA:
Ivone Maria Sousa Sobral

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional

8 – QUALIFICAÇÕES
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Caros Fraternos,
A quadra festiva que se aproxima, NATAL 2021 e entrada no Novo Ano 2022 parece chegar ainda envolto em
risco, situação que se repete, com a continuidade da pandemia, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, causadora
da doença COVID-19, situação a que a FNA não estará indiferente, naturalmente apreensiva.
Estando a população portuguesa com sistema inicial de vacinação completo, próxima dos 90%, e com a dose de
reforço (terceira dose) dada a cerca de 20% da população, sendo abrangidos por esta terceira dose a população
com mais de 65 anos (mais sensível ao risco), devemos com isto ficar um pouco mais tranquilos, mas exercendo
o nosso dever cívico de prevenir. São frequentes e desejáveis os encontros familiares, festejando o nascimento
de Jesus, festa católica, que envolve toda a família e com especial apelo aos mais jovens, as crianças merecem
ter este momento nas suas vidas e podemos estar a marcar negativamente uma geração, se não comemoramos
com a mesma alegria de sempre.
Em face do que anteriormente foi apresentado, o DNPS sugere que nos encontros familiares sejam tidos os
cuidados recomendados pela DGS, em especial:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Se tiver qualquer suspeita de infeção, deve fazer testagem antes de qualquer encontro.
Se confirmada alguma infeção, mesmo sem sintomas, garantir o isolamento, protegendo os restantes.
Uso de máscara sempre que na proximidade de outras pessoas.
Manter o distanciamento social sempre que possível.
Lavagem das mãos com frequência, com sabão e água corrente.
Deve ter etiqueta respiratória, proteger a boca, quando tossir ou espirrar.

Vamos contribuir de forma preventiva, para que estas festividades sejam uma manifestação de fé e esperança,
“Cuidando de si, cuida de todos”.
Com os votos do DNPS para todos, suas famílias e amigos, que seja a saúde e a felicidade uma presença
constante e motivadora para as melhores atividades escutistas, a vida pessoal ou profissional.
Feliz Natal e Próspero Ano 2022
Jorge Carvalho
Chefe de Departamento Nacional de Prevenção e Saúde

Recomendações

Medalha de Solidariedade
Por proposta da Direção de Núcleo é
atribuída ao Associado:
Francisco Manuel Jesus Silva
Núcleo de Grijó

Centro de Acolhimento a Atividades
Escutistas - Casa do Escuteiro da
FNA - Lagoa
Os contactos para qualquer assunto
são os seguintes:
Morada: Casa do Escuteiro, (Antiga
Escola Primária de Alfanzina),
Estrada Municipal, EN 1273 - 8400
Carvoeiro
Email:
casadoescuteiro.lagoa@gmail.com
Contacto telefónico:
Presidente do Núcleo da FNA de
Lagoa
TM: 912 172 022

Fraternidade de Nuno Álvares
Sede Nacional:
Rua das Chaga, Nº 8
1200-107 LISBOA
E-mail:secretaria@fna-esescuteiros.pt

