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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 em reunião, no passado dia 25 de maio 2020, 
retomar as atividades. Devem acontecer dentro do estrito cumprimento das regras das boas práticas 
recomendadas pelas Autoridades Nacionais/DGS e Eclesiais. Deve ser salvaguardada a orientação emanada 
da DN que poderá ser corrigida, caso seja necessário. A data início da abertura das atividades será a 30 de 
maio de 2020.  
 
Nesta fase de Desconfinamento, o regresso à “normalidade possível”, a retoma das atividades da FNA é uma 
necessidade que todos ansiamos, tendo o seu primeiro impacto ao nível do Núcleo, seguidamente atividades 
de nível Regional ou Nacional. Para esta retoma de atividades, apelamos à responsabilidade de cada um de 
nós, como Escuteiros Adultos, sendo exemplos de prevenção e ação, desenvolvendo as nossas atividades no 
exemplar respeito pelas recomendações das autoridades. 
 
Cada Região e cada Núcleo deve adaptar os seus efetivos, nas atividades de Autarquia e Paróquia, 
nomeadamente no apoio às missas, de uma forma moderada e em articulação com os respetivos Párocos.  
 
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.  
 
Reforça-se a necessidade de continuarmos ativamente, a implementar as recomendações da Direção Geral de 
Saúde, nomeadamente as medidas de autoproteção. 
 
O nosso Departamento de Proteção Civil deixa-vos algumas informações, estando sempre a atualizar conforme 
as novas notícias que vão chegando. A Direção Nacional quer realçar todo o trabalho que o Chefe do 
Departamento, Jorge Carvalho tem vindo a fazer tentando sempre que os Associados estejam informados. 
 
Lembramos também que “o Escuteiro é Bom Cidadão” pelo que é fundamental que demos o exemplo, quer no respeito 
pelas normas, quer no apoio a todos os cidadãos numa procura de soluções e equilíbrios que permitam que o 
ambiente da partilha/interajuda dos que mais precisão em condições de segurança, conforto e proteção 
emocional. Exige-se de nós uma atenção especial aos mais idosos. Que cada um busque saber em que pode ajudar.  
 
Uma palavra amiga numa época de crise e receio pode fazer toda a diferença. 
  
Saudação Fraterna para todos os Associados. 
 
A Direção Nacional  
 
 
 
Domingos Barbosa Leal do Paço  
Presidente Nacional da FNA 

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

