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O surto de Coronavírus - COVID 19 
 
No âmbito do surto de COVID-19 a Direção Nacional da FNA - Fraternidade de Nuno Álvares depois de uma 
avaliação das orientações das entidades oficiais, determinou manter a suspensão de todas as atividades a 
nível Nacional e deixa algumas recomendações e conselhos. 
 
Um dos principais alertas da Direção Geral de Saúde (DGS) vai para a prevenção e proteção que todos devemos 
seguir, muito em especial no caso da nossa Associação, por termos uma parte de Associados enquadrados na 
facha etária de maior risco.  
 
Assim, neste contexto a Direção Nacional determinou a continuação da suspensão de todas as atividades 
promovidas a nível Nacional da FNA, até 31 de maio 2020 e aconselha a todos os outros níveis da FNA (Regiões 
e Núcleos) a procederem do mesmo modo. 
  
Relembramos que estas medidas estão sujeitas a avaliação permanente, definindo-se para já a vigência até ao 
dia 31 de maio 2020. 
 
Durante este período, reforça-se a necessidade de continuarmos ativamente, a implementar as recomendações 
da Direção Geral de Saúde, nomeadamente as medidas de autoproteção. 
 
Gostaria de vos deixar/partilhar este nosso pensamento:  
 
Somos Escuteiros Adultos, pelo que devemos manter o sentido de responsabilidade que se impõe, e continuar a seguir 
as instruções e recomendações das autoridades para lidar com esta situação de crise. Recordamos as sugestões e 
recomendações emitidas pelo nosso Departamento Nacional de Proteção Civil, que são atuais e válidas. 
Lembramos também que “o dever do escuta começa em casa” pelo que é fundamental que demos o exemplo, quer no 
respeito pelas normas, quer no apoio aos nosso familiares diretos, seja no repartir de responsabilidades e tarefas no 
lar de cada um de nós, numa época que é seguramente mais exigente que de costume, seja também na procura 
de soluções e equilíbrios que permitam que o ambiente familiar seja de segurança, conforto e proteção 
emocional. Exige-se de nós uma atenção especial aos nossos familiares mais velhos, pais ou avós (ou até 
vizinhos) começando por não os expormos a riscos desnecessários, mas sobretudo procurando ajudá-los e apoiá-los 
em tudo o que for necessário, mas também buscando soluções para manter o contacto, dar-lhes apoio emocional e 
psicológico. E essa responsabilidade estende-se àquela que é a nossa “casa escutista”, o nosso Núcleo. Muitos 
Núcleos têm pessoas já com mais idade. Apelamos a que as Direções dos Núcleos procurem manter o contacto 
com os seus Associados mais velhos, porventura mais frágeis e mais sós. Que cada um busque saber em que pode 
ajudar, mais que não seja, com um telefonema. Uma palavra amiga numa época de crise e receio pode fazer toda 
a diferença. 
  
Às Direções Regionais, pedimos que se lembrem dos Núcleos mais antigos, com Associados de mais idade, os 
pioneiros da Associação, que merecem todos os dias o nosso carinho, mas ainda mais numa fase difícil. 
 
Sugerimos também que os Núcleos procurem usar as ferramentas que as novas tecnologias nos proporcionam 
para manter o contacto entre os seus a Associados. Podem criar grupos no Facebook ou no WhatsApp ou mesmo 
tentar reunir por videoconferência usando os programas disponíveis, quer no Facebook, quer outros mais específicos. 
Sejamos, também neste tempo, cidadãos ativos e responsáveis, mas acima de tudo Escuteiros de verdade, com espírito 
de serviço e solidariedade, que nos impele a tomar atenção especial aos mais frágeis e vulneráveis. Tenhamos 
paciência e capacidade de resistência para que, quando a crise passar, voltemos mais fortes e unidos, para 
continuarmos a trabalhar juntos na construção de um mundo melhor. 
“O dever do Escuta começa em casa” 
Saudação Fraterna para todos os Associados e vossos familiares. 
 
A Direção Nacional  
 
 
 
Domingos Barbosa Leal do Paço  
Presidente Nacional da FNA 

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx

