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Telefone / Fax: 213 473 911

E-mail: secretaria@fna-escuteiros.pt
compasso@fna-escuteiros.pt

Site: http://www.fna-escuteiros.pt
Blog: http://fna-escuteiros.blogs.sapo.pt
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Caros escuteiros e Amigos,

Nesta altura, depois de um período de férias 
de verão deste ano 2022, passado com as 
famílias, amigos e também com algumas 
atividades escutistas, acampamentos, encontros, 
caminhadas e até algum tempo disponível 
para concluir alguns projetos programados 
e sonhados.

Gostaria de partilhar com todos a razão que nos leva a dar um destaque especial neste número da revista COMPASSO ao 
projeto que nos tem movido desde o primeiro mandato na Direção Nacional em 2016, até esta data de 2022, neste sonho  da 
construção de uma Sala Museu FNA, a que demos o nome “Velez da Costa”, nosso estimado Presidente Nacional, faleceu 
em 2001, foi Escuteiro e Amigo desde o CNE em vários anos de Serviço ao Escutismo, em várias  funções que desempenhou 
sempre ao mais alto nível na Chefia Nacional do CNE. Sempre o considerámos como uma referência e exemplo, em 
1999 veio presidir à nossa Direção Nacional da FNA, toda a Associação reconhece quanto merece esta homenagem pelo 
respeito e dedicação ao Escutismo nomeadamente na nossa FNA. Fazemos também a mesma homenagem a todos quantos 
passaram nas equipas por ele chefiadas, assim como aos que neste momento estão a trabalhar e finalmente a todos 
quantos colaboraram e ajudaram a construir este trabalho que sentimos ser o “Sonho realizado, para memória no futuro”. 

Neste espaço estão muitas das recordações que nos ofereceram em atividades dos Núcleos, das Regiões e a nível Nacional 
e Internacional, de que muito nos orgulhamos, assim como alguns documentos da nossa história. Quero deixar um convite 
para que todos possam visitar, a Direção Nacional com marcação, estará sempre ao dispor para vos receber, porque esta 
casa é de todos os Associados, seus familiares e Amigos.

Quero fazer referência aos locais em que neste trimestre estivemos presentes, que nos deixam sempre mais ricos pela 
partilha na organização do trabalho, mas principalmente pelos laços de amizade que nos unem, fazendo Fraternidade. 
Destacando assim onde estivemos presentes.

A Direção Nacional e a Direção Regional de Braga reuniram em 11 julho, com o Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vizela, tendo recebido a garantia institucional de total apoio do Município minhoto para a realização, em novembro, do 
nosso Colóquio Nacional de encerramento dos temas do triénio, sobre a nossa Mística da FNA.

A Direção Nacional esteve em 17 de julho reunida com a Direção Regional da Guarda no Campo da Gardunha, no Fundão, 
para definir o método de trabalho e as bases do programa para o 10.° Acampamento Nacional da FNA, que se realizará no 
próximo ano 2023.

Estivemos presentes também no ACANAC do CNE na Idanha-a-Nova, com um contingente bastante representativo, 
coordenado pelo nosso Secretário Nacional, Filipe Relvão.

No fim de semana 24 e 25 de setembro, estivemos no PCEG-Centro Escutista de Guimarães numa atividade denominada 
“TRIPÉ” numa iniciativa do STAFF do PCEG, direcionada para a FNA e seus familiares, onde a Direção Nacional foi representada 
pelo seu Vice-presidente, José Luís Silva.

Sentimos que a Direção Nacional e os seus Departamentos, estão em sintonia no esforço que se está a desenvolver nas 
Regiões, Núcleos e a nível Nacional, dando força ao lema que nos motiva.

“SERVIÇO É NOSSA RAZÃO DE EXISTIR”.  •
Domingos Leal do Paço

Presidente da Direção Nacional

Órgão Oficial da
Fraternidade de Nuno Álvares
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As Realidades que nos falam…

Inaugurámos há dias, na sede nacional, o museu da Fraternidade. A palavra museu vem da Antiguidade e significa, 
na sua origem, um santuário, ou templo, consagrado às Musas. Hoje, museu, é um lugar onde se expõem objetos de 
interesse e de valor duradouro de natureza artístico, cultural, religioso, histórico ou outros. Também pode ser uma 
instituição que se dedica a procurar, conservar, estudar e expor esses mesmo objetos.

Ao longo dos tempos sempre houve uma relação muito próxima entre museu e biblioteca. Os livros são elementos 
integrantes de muitos dos nossos museus. Acima de tudo livros antigos. Um museu ou uma biblioteca não são um 
simples depósito de objetos, por mais valiosos que eles sejam.

Estes objetos são uma realidade viva e dinâmica. Eles falam e comunicam, são símbolos e sinais que tornam presente 
uma história, uma identidade, ações e realizações. São evocativos, chamam ao presente acontecimentos e vivências 
do passado. Tornam o passado presente em ordem à construção do futuro.

Muitos dos objetos de um museu, seja ele de que natureza for, têm em si uma dimensão e ação que podemos 
chamar de sacramental. Têm a capacidade de evocar realidades que são, ou se tornaram “transcendentes” para nós.  
Realidades que nos ultrapassam. Têm a capacidade de tornar presentes realidades e pessoas que nos são queridas, 
que estão ausentes, longe do nosso olhar, ou que até já partiram. Este processo exige de nós uma capacidade de 
saber olhar e ver com os olhos da alma.

Tudo o que nos rodeia tem essa capacidade “sacramental”. O Mundo com toda a Criação, torna presente, de 
modo permanente, Deus o Criador, o autor de toda a criação. A esta revelação de Deus, chamamos a Revelação 
Natural.

A Sagrada Escritura comunica-nos a Revelação Sobrenatural “Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus aos 
nossos pais, nos tempos antigos, por meio dos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos por seu 
Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o mundo.” (Heb 1, 1-2).

Um teólogo contemporâneo fala-nos da sacramentalidade das coisas e dos sacramentos de um modo muito 
significativo, “Os Sacramentos da Vida e a Vida dos Sacramentos”.

As coisas, e as nossas coisas, têm em si mesmas a capacidade para poderem ser sacramentais, a matéria dos 
sacramentos, a água para o Batismo, o pão para a Eucaristia, e muitas outras realidades. Mas só se tornam 
sacramento, sinal eficaz da presença e ação de Deus, com a Graça Divina que Cristo lhes deu.

Ao tornarmos mais viva e presente a nossa história como Associação, com o nosso museu, que ele, como realidade 
viva, nos ajude a chegar mais e melhor à nossa identidade e missão como escuteiros e à nossa identidade e ação 
como cristãos e à verdadeira celebração da nossa Fé.

Deixemos ele falar e falar-nos. Que o “museu” seja, não já um santuário de “musas”, mas um espaço e uma realidade 
com algo de sagrado para auxílio no caminho da nossa vida escutista e cristã.  •

Caminho da Fé

Pe. Joaquim da Nazaré Domingos
Assistente Nacional da FNA
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A “Sala-Museu FNA – Velez da Costa” foi oficialmente inaugurada, no passado 
dia 17 de setembro. Este foi um projeto da Direção Nacional, que dá corpo 
a um sonho há muito acalentado e que foi assumido pelo nosso Presidente 
como um marco simbólico da nossa ação, pelo que o seu empenho pessoal foi 
decisivo para o concretizar. Faz assim aqui todo o sentido recordar as palavras 
de Fernando Pessoa: “Deus quer, o Homem sonha, e a obra nasce”. Parabéns 
ao Domingos Leal do Paço e a todos aqueles que colaboraram para que a obra 
seja agora uma realidade.
E assim, foi em clima de festa que se juntaram na Sede Nacional os elementos 
da equipa Nacional, Direção e Departamentos, o Assistente Nacional, Padre 

Joaquim da Nazaré Domingos, os Presidentes das Direções Regionais de Aveiro, Braga, Guarda, Lisboa e Porto, em 
representação dos seus associados, pois a falta de espaço não permitiu abrir o convite a toda a Associação, como seria de 
desejar, e vários convidados: representantes da Junta de Freguesia da Misericórdia, o Dirigente nacional do CNE, Vitor Faria, 
a Chefe do Agrupamento N.º 48 de Santa Catarina, Ana Ruivo, a Secretária da Direção Nacional da Fraternal Escotista de 
Portugal, Susana Simões, o Vice-presidente da Mesa do Conselho Nacional, Francisco Pinheiro, o Presidente do Conselho 
Fiscal e Jurisdicional Nacional, Artur Xavier Forte, e algumas pessoas que tiveram cargos na Associação e associações 
congéneres, que viveram o tempo da Direção Nacional do Presidente Velez da Costa ou de quando a atual sede nacional 
passou para o espaço contíguo à igreja das Chagas. 
A sessão protocolar decorreu no espaço da belíssima igreja das Chagas, que muitos de nós ainda não conheciam, o que 
só por si já justificou a escolha. Usaram da palavra o Presidente da Direção Nacional, que explicou o sonho que levou à 
concretização do projeto, da Vice-presidente da Junta de freguesia da Misericórdia, Carla Almeida, que apoiou a FNA neste 
desiderato, e declarou a disponibilidade da Junta para estar ao lado das associações credíveis, e o Chefe Vítor Faria, que 
foi Chefe Nacional do CNE e depois Presidente da Direção Nacional da FNA, que nos falou da figura e da vida de Velez da 
Costa, que foi seu companheiro de caminho, foi também Chefe Nacional do CNE e Presidente da Direção Nacional da FNA, 
e faleceu no cargo, a trabalhar na sede nacional, em serviço à nossa Associação e ao escutismo. Estava assim explicada a 
homenagem que lhe quisemos fazer, dando o seu nome ao nosso Museu. 
De seguida, o Presidente da Direção Nacional agradeceu e distinguiu algumas entidades e pessoas, que colaboraram 
diretamente neste projeto, ou que têm trabalhado na melhoria das condições da nossa Sede, nomeadamente a Câmara 
Municipal de Lisboa, a Junta de freguesia da Misericórdia, o Sr. Luís Miguel Santos, responsável pelos edifícios da igreja 
das Chagas, sempre disponível para tudo o que precisamos, e os associados José Taborda, José Batista e Luís Tavares. 
O associado Toni Pinheiro também recebeu a condecoração que já lhe estava atribuída há algum tempo, mas que não lhe 
tinha sido ainda entregue, por falta de oportunidade.
Depois, já na Sala-Museu, esta foi benzida pelo nosso Assistente, tendo de seguida sido descerrada, pelo Presidente da 
Direção Nacional e pela Vice-presidente da Junta de Freguesia, uma placa comemorativa do evento.
A cerimónia foi transmitida em direto na página da FNA no Facebook, para que todos pudessem acompanhar este 
importante momento da vida da nossa Associação. •

Cerimónia Protoc0lar
INAUGURAÇÃO DA
SALA MUSEU FNA - VELEZ DA COSTA

José Luís Silva - Vice-presidente da Direção Nacional
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Exposição
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Inauguração
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Todos os que partilham o IDEAL do Escutismo…

Casa do Escuteiro da FNA

O Centro de Acolhimento a Atividades Escutistas – “Casa do Escuteiro” fica situado na antiga 
Escola Primária de Alfanzina na estrada municipal que liga o Poço Partido (Carvoeiro) à Praia 
de Benagil no Concelho de Lagoa.
Foi com grande alegria e sentido de missão que, abraçamos este projeto que se enquadra 
perfeitamente na nossa missão enquanto escuteiros adultos - Alerta para Servir. Consideramos 
que é uma mais valia para o Escutismo no Concelho, na Região e até a nível Nacional pela 
criação de um espaço que permite a realização de atividades no âmbito 
deste movimento de formação de jovens e estilo de vida para adultos (tal 
como afirmava o nosso fundador) que é o Escutismo.
Também com grande satisfação temos vindo a ser visitados por grupos 
oriundos de associações de outros Países, como é o exemplo recente 
de um grupo da Associação de Guias Católicas da Bélgica e outro da 
Associação de Escoteiros e Guias da Áustria, que com a redução das 
limitações provocadas pela pandemia escolheram Portugal e o Algarve 
para as suas atividades de verão tendo em conta provavelmente a 
evolução positiva que a pandemia teve em Portugal, a segurança e claro 
o bom clima caraterístico em particular do Algarve.
No início da época Escutista passada, tivemos o gosto de ter sido 
selecionados para instalar no nosso Campo a Base Nacional da FNA e a 
Base Regional do CNE durante o Jota/Joti, atividade que muito nos honrou 
e muita alegria trouxe ao campo tal como para toda a zona envolvente 
com a movimentação de jovens escuteiros em atividades diversas.
São momentos como os que relato nas linhas anteriores que nos fazem 
esquecer todo o trabalho e dificuldades que temos em gerir ao longo do 
ano de forma a manter vivo este projeto de Serviço.
Uma das atividades que sempre aconselhamos a quem nos visita é o 
percurso dos 7 Vales Suspensos que passa bem pertinho da Casa do 
Escuteiro e percorre a belíssima costa do nosso Concelho entre a Praia 
da Marinha e a Praia de Carvoeiro.
Com o encerramento da “Casa do Escuteiro” durante a pandemia, 
aproveitámos para realizar obras de recuperação há muito necessárias e 
que temos que assumir ao abrigo do protocolo assinado com a Autarquia 
de Lagoa uma vez que toda a manutenção é da responsabilidade do 
Núcleo de Lagoa da Fraternidade de Nuno Álvares. Foram assim 
realizados trabalhos de limpeza geral do campo, reparação de fachadas 
e cobertura, tratamento e pintura de fachadas, etc..
Estando a Direção do Núcleo da FNA de Lagoa em fase final de mandato, 
é importante transmitir a satisfação com que olhamos para estes 
últimos três anos em que apesar da pandemia foi possível realizar 
o principal objetivo a que nos propusemos de reativar este projeto, 
realizar trabalhos de manutenção necessários e colocar à disposição do 
Movimento Escutista e Guidista deste fantástico espaço, aproveitando 
para divulgar este fantástico Concelho de Lagoa (do Algarve).
Importa assim desafiar todos e todas que partilham deste ideal de vida a 
nos visitarem e usufruírem de condições excelentes para a realização de 
muitas das suas atividades de formação de jovens.
Aos Associados da FNA fica também o desafio de nos visitarem em Núcleo ou acompanhados pelos Vossos familiares 
mais próximos. Visitem-nos também através das redes sociais Instagram: casadoescuteirofnalagoa ou Facebook: Casa do 
Escuteiro Lagoa.  •
Google Maps: Casa do Escuteiro - https://maps.app.goo.gl/W8S4wUY8ePbqp4Xb7

Paulo Paias
Presidente do Núcleo de Lagoa
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Realizou-se, no passado mês de agosto (de 1 a 7), no CNAE – Campo Nacional de 
Atividade Escutista em Idanha-a-Nova, uma grande festa do CNE: o 24.º ACANAC.
Para ali confluíram aproximadamente 18 500 escuteiros vindos de todo o país e 
ainda 650 escuteiros vindos de 24 países diferentes.
Neste acampamento todos foram convidados a serem os “Construtores do Amanhã”. 
Para colocar uma festa destas a “rolar” foram necessários aproximadamente 1350 
voluntários que formaram o STAFF100.
A nossa FNA, foi uma vez mais convidada a integrar a lista de voluntários, ao apelo 
da Direção Nacional da FNA, responderam 27 associados, vindos das regiões de: 
Aveiro (2), Braga (1), Coimbra (2), Guarda (4), Lisboa (12), Porto (4) e Setúbal (2).
Estiveram distribuídos por vários Serviços e ainda num atelier com uma 
“Equipa Solar”.
Os 27 sempre de sorriso rasgado, de lenço Castanho ao pescoço, e mangas 
arregaçadas deram verdadeiro testemunho de como a “Mística do Serviço” faz 
sentido e também pode /deve ser usada para ajudarmos os nossos irmãos do CNE.
O facto de estarmos sempre de lenço Castanho, de estarmos distribuídos por muitos 
serviços diferentes, fez com que algumas figuras destacadas do CNE afirmassem 
que deveríamos ser mais de 100, pois havia sempre um lenço castanho por perto.
Também nos alegrou ver alguns dos nossos irmãos do CNE, ali de lenço verde, já 
tinham estado nas fileiras da FNA. Com o devido destaque para o Grande Amigo e 
ex-Presidente da DN da FNA, o “nosso” Vítor Faria.
Em conversas informais fomos recebendo elogios pelo trabalho e desempenho dos 
nossos Associados.
Uns dias depois do ACANAC, realizámos a avaliação do nosso Contingente. A opinião 
foi geral: “estamos de coração cheio” e “voltávamos já outra vez”.
Talvez, no 25.º ACANAC, a realizar em 2027, possamos ser mais que 27 e possamos 
parecer mais de 200.  •

Filipe Relvão 
Direção Nacional - Secretário para os Sistemas de Informação

Chefe de Contingente Nacional da FNA no 24.º ACANAC do CNE

ACANAC CNE
FNA no ACANAC CNE
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Uma mensagem de sustentabilidade da FNA no ACANAC do Centenário

A convite do departamento nacional de 
Ambiente do CNE, foi preparado, montado e desenvolvido pelo DNA da FNA, o conceito de 
OFICINA SOLAR, integrado no espaço do projeto SCOUTS GO SOLAR, que fez parte do imaginário 
Quinta da Boa Semente da Aldeia de Ombú, entre 1 e 7 de agosto. Isto representa, em linguagem 
de leigos, o local e a dinâmica do 24.º Acampamento Nacional ACANAC’22 no CNAE de Idanha-
a-Nova, a comemorar já os 100 anos da fundação do CNE.

A Equipa Solar reuniu fraternos e fraternas oriundos de várias regiões da FNA, imbuídos da 
Mística do Serviço, para demonstrar aos milhares de escuteiros do ACANAC’22, nacionais 
e estrangeiros, como podia funcionar em autonomia, uma base de acampamento escutista, 
exclusivamente com energias renováveis, limpas-seguras-sustentáveis, principalmente para 
cozinhar, iluminar, refrigerar e potabilizar água. Mas, ainda, proporcionar aos escuteiros de 
todas as seções as experiências em atelier, ao estilo do saber-fazendo, com o objetivo de 
sensibilizar e demonstrar a utilização de equipamentos e modelos técnicos de conversão térmica 
de energia solar para cozinhar alimentos. Foi, por exemplo, a construção por exploradores, do 
fogão de caixa de cartão com rolhas e folha de alumínio e, por pioneiros, a montagem de forno 
de painel em cartão e fogão parabólico.

Mas, o melhor e mais atrativo, nas horas de intensa atividade de visitação, de sol intenso 
(calor e pó ...), durante os seis dias de visitação no acampamento, foram as experiências 
gustativas (e olfativas ...) e as explicações dadas a todas as secções, dirigentes, Staff e VIPs, 
que visitaram a OFICINA SOLAR, e puderam acompanhar a preparação, a cocção e, claro, a 
degustação de receitas simples para dar a provar - bolos, pizzas, pãezinhos, lasanha e chouriça 
na chapa ... Em cada grupo, foi proposta uma conversa sobre os efeitos e as consequências 
das alterações climáticas (não foi difícil, com a temperatura a rondar os 40 e tal graus ...), 
através da cenarização do aumento da temperatura média à superfície do planeta em quatro 
guiões adequados à especificidade de cada secção, explicando a utilização dos equipamentos 
de energia solar que estavam em funcionamento. e a importância das alternativas escutista e 
de práticas sustentáveis num Acampamento Autossustentável no futuro destes jovens. 

Em particular, sensibilizar os escuteiros e animadores, para as possibilidades de substituição 
dos tradicionais fogões a gás, utilizados nas centenas de subcampos de todas as seções, 
na procura de alternativa menos poluente, sustentável, económica, segura e ecológica na 
confeção de refeições em atividades. Assim, o conceito materializou-se através da Cantina 
Solar, um desafio de experiência comunitária, aberta a todos os participantes do ACANAC´22, 
onde eles próprios confecionaram as suas refeições com fornos e fogões solares, com o apoio 
da Equipa Solar da FNA e, desta forma, contribuíram para uma aprendizagem “pelo-exemplo” 
para a mensagem de sustentabilidade da Quinta da Boa Semente.

A OFICINA SOLAR foi um contributo da FNA para a dinâmica e 
o imaginário do ACANAC’22 e de inspiração para uma prática de 
sustentabilidade nas atividades e campos escutistas neste momento 
tão especial de celebração do Centenário do CNE. Os equipamentos 
solares em demonstração na OFICINA SOLAR, já estão a ser usados 
em acampamentos, em casas isoladas em países desenvolvidos ou 
em zonas com populações confrontadas com carências de energia 
por via da desflorestação e da desertificação e fustigadas por 
conflitos regionais e dos impactos daa alterações climáticas. •

ACANAC CNE
OFICINA SOLAR

David Loureiro - Chefe de Departamento Nacional de Ambiente
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Destaque

                 Deslocação a Amsterdão...

Desde 2010 que por motivos profissionais me desloco a Amsterdão na primeira semana de 
setembro, para participar na maior feira dedicada ao mundo do áudio e vídeo profissional, a 
IBC. Desloco-me a este evento porque sou técnico de audiovisuais e é aqui que consigo aceder 
a formações, analisar novos produtos e por vezes negociar novos serviços e equipamentos 
para a empresa onde trabalho.

Este ano de 2022 foi o regresso à feira após dois anos de 
interregno e tive a oportunidade de poder viajar com a companhia 
da minha esposa, que também é a Aquelá do Agrupamento 1240 
do CNE.
Ali ainda em junho, após ter marcado as viagens, lembrei-me e 
passei pelo site do ISGF, onde procurei o site e email da Fellowship 
holandesa com o objetivo de marcar um encontro com alguém de 
lá. Email para lá, email para cá, números de telefone trocados, 
umas mensagens de Whatsap e eis que ficou agendado um almoço 
com a “OPUS” (Oud Padvindster Uit Suriname, em Portugês, 
Antigas Escoteiras do Suriname).
Mas, Suriname na Holanda? O Suriname é o mais pequeno país 
da América do Sul, que faz fronteira com o norte do Brasil e 
tornou-se independente da Holanda em 1975. Por este motivo 
existe uma comunidade muito grande de originários do 
Suriname na Holanda e muitos deles foram Escoteiros antes de 
partirem para a Europa.
Mas, voltamos então à viagem. Combinámos encontrarmo-nos pela uma hora da tarde na Centraal Station, em Amsterdão. 
Inicialmente ir-me-ia encontrar com a Mavis, com a Jean, com a Carrye com a Marlene. A Mavis acabou por não ir porque 
dias antes a sua família que vive nos Estados Unidos da América passou pela Holanda para a visitar.
Foi fácil dar com o grupo porque estavam com o seu lenço! Após os cumprimentos iniciais, escolhemos o local para 
almoçar e lá fomos. 
Foram 3 horas de partilha de experiências, partilha de vivências, falámos do que é Portugal, Suriname e Holanda.
Eu e a minha esposa ficámos a saber que são compostas atualmente por 45 elementos e que possuem a sua sede no 
sótão de um Agrupamento de jovens Escoteiros Holandeses. As atividades passam por auxiliar as atividades dos miúdos 

e de dar apoio na comunidade local.
Foram 3 horas divertidíssimas, de partilha e comunhão. Apesar de 
apenas as conhecer naquele dia, foi como se tivesse com velhas 
amigas. Quando se vive o escutismo de forma verdadeira e sentida, 
partilhar vivências com outra pessoa que tem por base os mesmos 
ideais torna-se fácil, independentemente da idade, tom de pele, 
religião, nacionalidade, língua ou qualquer outra característica 
mais pessoal. O que interessa mesmo é partilhar e deixar o mundo 
um pouco melhor do que aquele que encontrámos.
Trocámos algumas lembranças, eu e a minha esposa oferecemos um 
lenço da terceira secção do CNE e muuuuitas insígnias da FNA e do 
CNE para colocarem em exposição na sua sede. Eu e a minha esposa 
recebemos as insígnias da OPUS, uma anilha em forma de Klompen 
(tamanco típico holandês) que ficou imediatamente no meu lenço e a 
minha esposa recebeu uma boneca com um traje típico do Suriname.
Ficou a promessa de mantermos o contacto e com a ideia de uma 
visita da OPUS a Portugal e claro, de a quando das minhas idas à 

Holanda, de voltar a estar com estas grandes amigas que ficam para a vida.
Forte Canhota aqui do Cláudio do Núcleo do Estoril. •

Cláudio Silva
Presidente do Núcleo do Estoril
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Nos passados dias 24 e 25 de setembro, o PCEG - Penha Centro 
Escutista de Guimarães, acolheu pela 1.ª vez, a “Tripé”, atividade 
promovida pelo campo, para a Fraternidade Nuno Alvares a nível 
nacional.

Esta atividade é o início de uma nova etapa no Penha Centro Escutista de Guimarães, liderada pelo Dirigente Bernardino Miranda, 
que tem por ambição, a criação de uma atividade anual para todas as secções do CNE, incluindo os escuteiros adultos da FNA.
Contou com 150 participantes, 30 Núcleos oriundos de 8 Regiões; Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa 
e Guarda e teve como tema as Tribos Indígenas. 
A manhã começou com a chegada dos núcleos, e de seguida a montagem de campo. 
Na cerimónia de abertura, inauguramos o toten da Tripé pelas mãos do Carlos Alberto, Presidente da FNA Direção Regional de 
Braga, pelo Chefe Nuno Fernandes, responsável das atividades do PCEG e pela Chefe Graciela Ribeiro, coordenadora da atividade.
Decorreu então a constituição das tribos, a escolha dos seus guias e subguias, auxiliares muito importantes para a equipa 
organizadora.
Ao início da tarde, as tribos foram postas à prova com um jogo de cidade, na linda cidade de Guimarães, tendo como meio 
de transporte o teleférico da Penha.
Depois do jogo e da chegada a campo, e enquanto uns preparavam 
o jantar, os outros elementos elaboraram das suas vestes para a 
caracterização da sua tribo. Seguiu-se então o jantar e depois de um 
cafezinho partimos rumo ao local onde iria decorrer o fogo de conselho 
e a Eucaristia. Partimos para fora de campo no meio da montanha 
da Penha, apenas com a lua, as estrelas e a luz, das velas e das 
lanternas. Um momento de fortalecimento da fé e de interiorização 
da importância da simplicidade. Afinal para sermos felizes não 
precisamos de muito. A Eucaristia foi celebrada pelo reverendo Padre 
Leonel, Assistente do CNE Junta de Núcleo de Guimarães.
Finda a eucaristia, os mais ousados fizeram um raid noturno que 
ligou a “TRIPÉ” ao caminho de santiago, mais propriamente ao 
caminho de Torres que atravessa Guimarães. Fizemos um pequeno 
percurso e ficamos a conhecer o miradouro do baloiço dedicado ao referido caminho.

Depois de um pequeno reforço regressamos a campo, para o merecido 
descanso.
A alvorada começou muito cedo ao som dos trompetes que adivinhavam 
ainda um dia intenso.
Depois da oração da manhã, esticamos os músculos na ginástica matinal.
Seguiu-se o pequeno-almoço, e já tudo a postos, deu-se início ao jogo por 
postos na Montanha da Penha. 
Nestes postos pusemos à prova os conhecimentos escutistas, como: 
sinais de pista, homógrafo, nós, entre outros.
Terminava o jogo e já na chegada a campo fomos presenteados com o 
Baden Powell acompanhado pela sua esposa, Olave Baden Powell. Uma 
caracterização muito próxima da realidade, protagonizada pelo António 
Oliveira e pela sua filha, Anita Oliveira, membros do Núcleo da FNA de Brito.
Depois de umas fotos, foi hora de fazer o almoço.

A atividade aproximava-se do fim, já se começava a notar a nostalgia a chegar.
Na cerimónia de encerramento, foi geral a alegria, o entusiamo e a vontade de regressar. Após algumas palavras da Chefe 
Graciela Ribeiro, coordenadora da atividade, teve direito à palavra o Chefe Ernesto, Chefe do CNE Junta de Núcleo de 
Guimarães e o José Luis, Vice-presidente Nacional da FNA.
Deu-se a entrega de lembranças aos participantes e revelados os premiados.
Conquistou o 1.º lugar o subcampo “TRIBO HIMBA” composta pelos Núcleos de Terroso, S. Dâmaso e S. Pedro de Bairro 
da Região de Braga e o Núcleo da Covilhã da Região da Guarda.
A todos os membros da Fraternidade Nuno Alvares, a equipa organizadora deste “Tripé” agradece as palavras de carinho 
recebidas, e refere que o sucesso desta atividade se deveu ao empenho e trabalho de todos, incluindo o envolvimento dos 
adultos da FNA pela partilha e pela alegria contagiante que trouxeram e dividiram. •
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TRIPÉ 2022

Chefe Graciela Ribeiro
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Organizada pelo Laboratório da Paisagem da Câmara Municipal de 
Guimarães, decorreu entre os 16 e 18 de setembro, em Guimarães, 
o evento GreenWeek 2022, com um programa recheado de eventos 
que ocorreram, desde as exposições a sessões de conversas, 

passando por espetáculos de dança e música e oficinas para todas os públicos.
A FNA Direção Regional de Braga foi convidada a participar ativamente  nesta edição, 
após 2 anos de paragem de participação em edições anteriores da GreeWeek, pelos 
motivos conhecidos. Num espaço nobre da cidade, com muita visitação, foi realizada 
uma instalação com dinâmica escutista para dar a conhecer esta forma sustentável de 

cozinhar, utilizando apenas o sol. Com a colaboração do 
DNA, foi possível operar pela FNA, de forma totalmente 
exclusiva no evento, um forno e dois fogões solares, tendo 
sido cozinhadas com um Sol brilhante, 3 pizzas, 12 latas 
de salsichas, 1 panela de esparguete, 3 maçãs assadas, 
2 linguiças “na grelha” e 6 batatas cozidas. A interação com os visitantes, escutistas e 
curiosos, nacionais e estrangeiros, obrigou a equipa da FNA de “plantão” a distribuir-se 
em muitos esforços de esclarecimento e degustação. 
Este evento que faz parte do projeto de candidatura do município de Guimarães a 
Capital Verde Europeia 2025 (CVE), foi destacado pela sua vice-presidente, Adelina 
Pinto “Estamos perante um programa que assinala a metáfora da cidade que 
pretendemos, um território que se foca nas pessoas, um território de educação e 
cultura, sempre com o desígnio da sustentabilidade ambiental.
Tendo como base a estratégia de Ambiente da FNA em curso, as atividades 

desenvolvidas a nível regional têm permitido alcançar, ainda que parcialmente, os Objtivos de Desenvolvimento 
Sustentável, nomeadamente o OD7 - Energias Renováveis (Cozinha Solar) e ODS 12 –Produção e Consumo 
Sustentáveis (Resíduos, rolhas). •

Depois da participação da FNA na campanha de 2021, onde 
foram contabilizadas 108 caixas (320 kg) de rolhas de cortiça, 
a convite do CNE, a FNA colaborou novamente este ano 
na campanha Green Cork, promovida pela Quercus e seus 
parceiros. Tal como na campanha anterior, o lançamento da 
campanha Green Cork 2021/2022 foi dirigida a Escolas, IPSS e 
Agrupamentos do CNE e, desta forma, também à participação de Núcleos da FNA, 
na perspetiva dum desafio comum para a reciclagem, convertendo a recolha de 
cada kg de ROLHAS numa ÁRVORE
plantada no Centro Nacional de 
Atividades Escutistas (CNAE) do 
CNE, em Idanha-a-Nova.

A informação recebida pela 
organização, contabilizou provisoriamente a entrega pelos 
Núcleos da FNA, das regiões de Aveiro (N. Águeda, na foto), 
Braga (N. São Dâmaso), Lisboa (N. Benfica) e Porto (N. Padre 
Fonte), em cerca de 47 caixas (141 kg), que valem muitas 
árvores para o CNAE (ver gráfico).
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PLANTAÇÃO DE ÁRVORES A “ROLHAR” NO CNAE

A COZINHA SOLAR BRILHA EM GUIMARÃES

Participação da FNA na Campanha GREEN CORK 2022

Participação da FNA no GREENWEEK 2022 GUIMARÃES

David Loureiro - Chefe de Departamento Nacional de Ambiente
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Fazer o Caminho de Santiago é muito mais que caminhar, é partir à descoberta de si mesmo, na 
capacidade de resistir às dificuldades, como a distancia, o calor ou o isolamento, mas encontrar força 
na fé no silencio e na contemplação da natureza.

Esta foi a aventura que três fraternos da região do Porto decidiram abraçar, entre os dias 14 e 23 de 
setembro de 2022, partindo de Freixo de Espada à Cinta até Santiago de Compostela, pois cremos que 
existem outros caminhos dentro do Caminho, foram eles os fraternos: José Santana, núcleo de Ermesinde, 
Paulo Lourenço, núcleo de Fânzeres e o Jorge Carvalho, núcleo de São Martinho de Bougado – Trofa.

Para esta caminhada todos os apoios eram necessários, sendo a oportunidade para reunir em redor 
da mesma fraternos do interior, que contribuíram de forma significativa para o nosso caminho, foram 
eles: José Brás, do núcleo da Guarda que nos acolheu em Torre de Moncorvo, Lourenço, do núcleo de 
Valpaços que nos acolheu nas instalações do agrupamento local, e a Cristiana, que acompanhada com 
os restantes elementos do núcleo de Chaves, nos acolheram em festa e nos disponibilizaram também as 
suas instalações para pernoitarmos. Foi muito enriquecedor conhecermos a realidade 
escutista destes fraternos.

Neste Caminho passamos pela 
Calçada de Alpajares, pela via XVII 
do itinerário Antonino que abastecia 
as Três Minas, que tão boas 
recordações nos trouxe, fizemos 
parte do caminho do Este que já 
se encontra identificado, entre 
Mirandela, Valpaços até bifurcar 
com o caminho Interior na chegada 
a Chaves, para Verin já em Espanha 
percorremos o caminho da Prata. 

No trajeto português percorremos 
muitos quilómetros acompanhados 
apenas pelo silêncio, permitindo 

contemplar o sol no seu esplendor, o céu com o seu azul inigualável, e o som de alguns 
pássaros que procuravam nos animar com as suas melodias.

No percurso português não encontrámos outros peregrinos, e eram inicialmente 
poucos no percurso espanhol, que encontrávamos geralmente nos albergues e foram 
sendo cada vez mais na aproximação a Santiago de Compostela, por este motivo a nossa peregrinação foi muito espiritual. 
Chegámos á catedral de Compostela com o coração cheio e aquele momento de reflecção dentro da catedral foi intenso e 
muito reconfortante, validou toda esta aventura, mesmo o ditado que nós criámos para o caminho: “Depois de 100kms de 
horrores, passam todas as dores”. 

Queremos agradecer ao Dr. Jorge Guerra da Câmara de Freixo de Espada à Cinta que lançou o desafio. •

Ultreia / Suseia
José Santana - Paulo Lourenço - Jorge Carvalho

Destaque
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EN’FORMA 2022 - 2.ª parte

O Quadro Nacional de Formadores reuniu no sábado 1 de outubro, na Marinha Grande, para a segunda parte do 
Enforma, deste vez destinado a Formadores e Diretores de Formação.

Foram explicadas as alterações na Secretaria Nacional para a Formação, bem como os objetivos até ao final do 
mandato. Foram combinados e planeados vários Cursos Base, de Gestão e de Aprofundamento. Foi ainda apresentada 
a plataforma Teams, o seu funcionamento e as suas várias valências, pois será esta a ferramenta principal em que 
a Formação baseará o seu trabalho a partir de agora.

O encontro serviu para uma leal, 
profunda e profícua troca de opiniões 
sobre o caminho para a Formação, que 
todos concordam é pedra angular na 
qualidade da FNA.

Obrigado ao núcleo da Marinha Grande 
pelo apoio logístico, e a todos os 
Formadores e Diretores de Formação, 
pelo empenho e entusiasmo colocado 
no aprofundamento do caminho que 
temos feito em conjunto.

Colóquio Nacional da Fraternidade de Nuno Álvares

No mês de novembro nos dias 19 e 20, pretendendo assim fazer 
o encerramento oficial dos temas anuais vividos por todos os 
Associados neste triénio 2020/2023

A Direção Nacional convida todos os Associados a estarem presentes em Vizela na Região de Braga nessa altura. 
Testemunhando assim toda a participação nestas atividades de vivências de Voluntariado com ações de Cidadania 
para construção da explicação da “Mística da FNA”.
Estamos a construir um documento “Revista COMPASSO - Especial” para que fique registado para a história este 
trabalho, o que ao longo dos anos com os temas anuais se tem vindo a viver demonstrando a verdadeira missão da 
nossa Associação. Fará sentido com a colaboração de todas as Direções Regionais, Direções dos Núcleos e todos 
os Associados conseguirmos algumas fotografias identificando várias ações no terreno com testemunhos escritos e 
explicações.  Envia-nos até 31 de outubro 2022 para:  E-mail: secretaria@fna-escuteiros.pt •

Não faltes faz a tua Inscrição online disponível até 31 de outubro

Com o apoio da Câmara Municipal de Vizela

Formação

José Luís Silva
Vice-presidente da Direção Nacional
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A MISTICA da FNA

COMPROMISSO SERVIÇO



15setembro 2022

Ordem de Serviço Nacional N.º 50
30 de setembro de 2022

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:

Atos Oficiais

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
- Nada

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 13.º do Regulamento 
Geral da FNA.

É nomeado por cooptação com efeito a 
10/09/2022 para o triénio 2020/2023 como 
Vice-presidente da Direção Nacional o 
Associado: José Luís Martins da Silva do 
Núcleo de S. Dâmaso, Região de Braga.

É nomeado por cooptação com efeito a 
10/09/2022 para o triénio 2020/2023 como 
Secretário Nacional Administrativo da 
Direção Nacional, o Associado: António 
Henrique Lopes Alves do Núcleo do Algueirão 
da Região de Lisboa.

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

4.3 – Movimento de Associados para Cargos a 
Nível de Núcleo
Nos termos do artigo 32.º e 35.º do Regulamento 
Geral da FNA

Região de Braga
Núcleo de Delães
Cessaram funções em 04/06/2022 
Presidente: Cândido Albino Gonçalves Lopes 
Freitas
Vice-presidente: Sérgio Paulo Silva Alves Faria 
Secretário: José Almeida Pereira
Secretária: Ana Júlia Castro Pinheiro
Secretário: Manuel Azevedo Silva
Assistente: Pe. Dr. João Manuel Pinheiro 
Antunes

Foram eleitos e tomaram posse a 04/06/2022, 
para o triénio de 2022/2025
Presidente: Sérgio Paulo Silva Alves Faria 
Vice-presidente: José Almeida Pereira
Secretário: Armindo Carneiro Pereira
Secretária: Ana Júlia Castro Pinheiro
Secretário: Manuel Azevedo Silva
Assistente: Pe. Dr. João Manuel Pinheiro 
Antunes

Núcleo S. Martinho de Candoso
Cessaram funções com efeitos em 08/01/2022 
Presidente: Luís Miguel Almeida Ribeiro
Vice-presidente: Diogo António Azevedo 
Oliveira
Secretária: Vânia Patrícia Dias Ribeiro
Secretário: Gaspar de Almeida Ribeiro
Secretário: Francisco Oliveira
Assistente: Pe. Samuel Martins Vilas Boas

Foram eleitos e tomaram posse a 08/01/2022, 
para o triénio de 2022/2024
Presidente: Luís Miguel Almeida Ribeiro
Vice-presidente: Diogo António Azevedo 
Oliveira
Secretária: Vânia Patrícia Dias Ribeiro
Secretário: Gaspar de Almeida Ribeiro
Secretário: Francisco Oliveira
Assistente: Pe. Samuel Martins Vilas Boas

Núcleo S. Martinho - Lago
Cessaram funções com efeitos em 18/02/2022 
Presidente: António Alberto Tovela Frias 
Tavares
Vice-presidente: Manuel Veloso
Secretária: Maria Celeste Pereira Faria
Secretário: Abel Jesus Ferreira
Secretária: Teresa de Jesus Costa Gonçalves
Assistente: Pe. Nuno Edgar Oliveira

Foram eleitos e tomaram posse a 18/02/2022, 
para o triénio de 2022/2025
Presidente: António Alberto Tovela Frias 
Tavares

Vice-presidente: Manuel Veloso
Secretária: Maria Celeste Pereira Faria
Secretário: Abel Jesus Ferreira
Secretária: Teresa de Jesus Costa Gonçalves
Assistente: Pe. Nuno Edgar Oliveira

Núcleo Pousada de Saramagos
Cessaram funções com efeitos em 06/12/2020 
Presidente: Carla Belarmina Macedo Carvalho 
Oliveira
Vice-presidente: António Armandino Carvalho 
Couto
Secretário: José Joaquim Guimarães Carvalho
Secretário: José Manuel Guimarães Carvalho
Secretário: Luís Filipe Leal Sousa
Assistente: Pe. José Carlos Barbosa da Costa

Foram eleitos e tomaram posse a 06/12/2020, 
para o triénio de 2020/2023
Presidente: Carla Belarmina Macedo Carvalho 
Oliveira
Vice-presidente: António Armandino Carvalho 
Couto
Secretário: José Joaquim Guimarães Carvalho
Secretário: José Manuel Guimarães Carvalho
Secretário: Luís Filipe Leal Sousa
Assistente: Pe. José Carlos Barbosa da Costa

Região do Porto
Núcleo Oliveira do Douro
Cessaram funções com efeitos a 02/07/2022
Presidente: Daniel Dias Jesus Martins
Vice-presidente: João Manuel Sousa Mota
Secretário: José Miguel Cardoso Silva
Secretária: Anabela Marques Correia Rego
Secretária: Alexandra Margarida Sousa 
Cardoso
Assistente: Pe. António Freitas Teixeira 

Foram eleitos e tomaram posse em 02/07/2022 
para o triénio de 2022/2025
Presidente: António Tavares Fontinha
Vice-presidente: Sérgio Miguel Osório 
Domingues
Secretário: Fernando Manuel Pinto da Silva
Secretária: Anabela Marques Correia Rego
Secretário: Pedro Joaquim Sousa Mota
Assistente: Pe. Alípio Germano Barbosa

Região de Setúbal
Núcleo São João Batista – Vale de Milhaços
Cessaram funções em 25/02/2022 
Presidente: Paulo Jorge Gonçalves Ribeiro 
Rodrigues
Vice-presidente: José Francisco Pinto Gomes
Secretária: Ângela Maria Silva Martins
Assistente: Pe. Fernando Miguel Mendonça 
Alves

Foi nomeado coordenador:
Jorge Manuel Alexandre Marques



16

Atos Oficiais

Toda a humanidade nos dois últimos anos passou por uma “guerra”, foi uma fase bastante difícil e generalizada a 
nível mundial. Por todos os continentes assistimos ao evidente confinamento dos seres humanos. Ficamos privados 
da liberdade fechados em casa, para nos protegermos de um “inimigo” mortal, que infelizmente ceifou milhões de 
seres humanos na Terra. Pensamos que vencemos a guerra, mas verificamos que não…, foi apenas uma batalha 
que ultrapassamos a nível mundial. Assistimos presentemente a uma contínua busca da paz mundial. A humanidade 
está novamente a viver momentos muito conturbados, os seres humanos estão a ser bombardeados de forma física 
e sócio económico.
Assim, a Fraternidade de Nuno Álvares neste Jamboree no ar de 2022, dedica a atividade do 65.º JOTA e 26.º 
JOTI ao tema da Paz Mundial e nas nossas estações (CR5F e os nicknames FNA) durante esta atividade mundial 
“Transmitimos a Paz”. Vamos ter estações desde a Região de Braga ao Algarve. A lista de estações a participar vai 
ser publicada no nosso “Jornal RF - Rádio em Fraternidade”, Boa caça a todos.  •

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
Foi exonerado a seu pedido em 05/09/2022 das 
funções de Vice-presidente da Direção Nacional 
o Associado: António Marques Mendes Cardoso
do Núcleo da Marinha Grande, Região de Leiria

5.2 - A nível Regional
-Nada

5.3 – A nível de Núcleo
-Nada

6 – DISCIPLINA / DISTINÇÕES E
CONDECORAÇÕES

Região de Lisboa
Medalha de D. José de Lencastre “Ouro”
Por proposta da Direção Nacional, é atribuída 
ao Associado:
Luís Alberto Silva Tavares
Núcleo de Santa Catarina

Medalha de D. José de Lencastre “Prata”
Por proposta da Direção Nacional, é atribuída 
ao Associado:
António Pinheiro Costa
Núcleo do Algueirão

Medalha de Amizade
Por proposta da Direção Nacional, é atribuída:
Câmara Municipal de Lisboa “Cultura”

Medalha de Amizade
Por proposta da Direção Nacional, é atribuída:
Junta de Freguesia da Misericórdia “Lisboa”

Louvor Nacional
Por proposta da Direção Nacional, é atribuído 
ao Associado: 
José Alberto Baptista Rodrigues
Núcleo de Santa Catarina

Diploma de Mérito
Por proposta da Direção Nacional, é atribuído 
ao Associado: 
José Manuel Lima Nazaré Taborda
Núcleo da Baixa Chiado

Diploma de Mérito
Por proposta da Direção Nacional, é atribuído 
ao Responsável das instalações pela Igreja 
das Chagas - Sede Nacional: 
Luís Miguel Henriques dos Santos

7 – HOMOLOGAÇÕES 
-Nada

8 – QUALIFICAÇÕES
-Nada

8.1 - Diretor de Formação
Saíram do Quadro Nacional de Formadores:
João Pedro André Ferreira R. Lopes, da Região 
de Lisboa
Margarida Rosário Barosa Carvalho, da Região 
de Leiria

8.2 - Formadores
Saíram do Quadro Nacional de Formadores:
Adelaide Maria Alves Pais, da Região de Viseu;
António José Almeida Figueiredo, da Região 
de Viseu

9 – RETIFICAÇÕES / OMISSÕES
Retificação por engano publicado na Ordem 
de Serviço N.º 48 de 30 de março de 2022:
Fica sem efeito: Pedido de exoneração em 
10/03/2022 da função de Chefe do Departamento 
Nacional de Radioescutismo, o Associado: 
2008073, Jorge Manuel Alexandre Marques,
Núcleo São João Batista – Vale de Milhaços 
– Região de Setúbal, continuando a exercer 
o cargo da função de Chefe do Departamento 
Nacional de Radioescutismo para qual foi 
nomeado. Perante a Direção Nacional, com 
efeitos a 27/06/2020 para o triénio 2020/2023.

10 – ALTERAÇÕES DE DENOMINAÇÕES DE 
NÚCLEOS E REGIÕES
-Nada

Lisboa e Sede Nacional, aos 30 de junho de 2022

Domingos Barbosa Leal do Paço
Presidente da Direção Nacional
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Jorge Marques - Chefe de Departamento Nacional de Radioescutismo

Este ano nas estações da FNA
no Jamboree no ar
(65.º JOTA e 26.º JOTI)
Transmitimos a paz








