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HISTÓRIA DA FNA 
 

 

É difícil resumir em poucas linhas a história de uma Associação Escutista, com mais de 

cinquenta anos, como é a Fraternidade de Nuno Álvares - FNA. Por isso, iremos assinalar 

apenas, os marcos mais importantes que ao longo dos anos os seus Associados foram 

desenvolvendo por todo o País. Para facilitar esse trabalho, dividimos este documento em 

períodos de anos nos quais os principais factos foram acontecendo. 

  

 

1939 a 1954 

  

Foi no dia 21 de maio de 1939 que se realizou uma grande confraternização de “antigos” 

Escutas, no Sameiro, Região de Braga, chamando aí inúmeros adultos, que recordaram 

com saudade os tempos já passados, não regateando louvores ao Escutismo onde 

militaram. Organizada pelo Clã de Nuno Álvares, de Braga, a confraternização terminou 

ouvindo-se grandes apelos aos “antigos” que se organizassem para ajudarem o CNE. 

Nesse sentido e após aprovação em Conselho Nacional do CNE, realizado em 1939, é 

criada a UAE – União dos Antigos Escutas, publicada posteriormente em “Atos Oficiais”, 

nas Ordens de Serviço Nacional N.º 44 de 16 de fevereiro e N.º 49 de 16 de junho, 

ambas de 1939. Esta Associação apareceu sem autonomia e independência, como uma 

nova Secção Escutista, sob a Direção dos Comissários Gerais do CNE, a todos os níveis. 

Por estes e outros motivos a ideia não vingou e foi desaparecendo pouco a pouco, sem 

nunca atingir os objetivos para que tinha sido criada. 

  

 

1955 a 1973 

  

Em 1955, e após profunda reflexão sobre o fracasso da UAE a Junta Central do CNE 

resolveu, aproveitando a revisão dos Estatutos e Regulamentos, criar a Fraternidade de 

Nuno Álvares - FNA. Com a publicação do Guia do Corpo Nacional de Escutas, em 27 de 

maio de 1955, é publicada a definição e regulação, dedicando-lhe uma parte do 

Regulamento Geral (VII, Páginas 80 e 81) para apresentarem os objetivos, generalidades 

e organização. É anunciada como Associação autónoma, com o objetivo de os manter 

unidos por um elo de Fraternidade aos Princípios do Escutismo Católico, todos os 

elementos que, por condições particulares da sua vida, não possam continuar em 

atividade na Associação. São apresentadas, ainda, as finalidades concretas da FNA, bem 

como a sua ligação com o CNE, e a autorização para o uso do uniforme. Aqui e ali vão 

surgindo Núcleos de “antigos” uns, porventura mais disponíveis que outros, auxiliando 

fundamentalmente os serviços locais, Regionais e Nacionais, para que o CNE não parasse 

a sua ação educativa. Simultaneamente, dentro das suas possibilidades, apoiavam a 

Igreja e as suas comunidades. Naturalmente, algumas Regiões foram-se organizando e 

promovendo atividades para os seus Associados e familiares. 

  

 

1974 a 1978 

 

Com a democratização do 25 de abril de 1974, viveu-se um período de certa 

instabilidade Associativa no CNE, o que levou ao afastamento de vários dos seus 

dirigentes. Em 1976, um grupo de “antigos” dirigentes da Região de Lisboa, agrupou-se 

com o fim de organizar a FNA a nível Nacional. Esse grupo denominado “Equipa de 

Arranque”, foi constituído pelos seguintes elementos: Narciso Elias, Eduardo Almeida, 
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Augusto Botelho, José Gama, José Torres, João Parente, Armando Mourinho, António 

Jesus e pelo CNE como elemento de ligação, o Chefe Gonçalves Rodrigues. Além de 

procurar estabelecer contactos com todos os Núcleos e Regiões já existentes, as suas 

principais finalidades eram elaborar os primeiros Estatutos da FNA e proceder às 

primeiras eleições a nível Nacional. Aproveitando a realização do Acampamento Nacional 

do CNE, que decorreu de 5 a 13 de agosto de 1978, em Ílhavo, Região de Aveiro, 

ocupando um subcampo autónomo, ali se realizou o 1.º ACANAC da FNA, com a presença 

de cerca de uma centena de Associados, que se reuniam diariamente em Conselho 

Nacional, para discutirem e votarem, artigo a artigo, os Estatutos da FNA. Por fim 

procederam às eleições, tendo sido eleitos para Presidente da Mesa do Conselho 

Nacional, D. Paulo de Queirós e Lencastre e para Presidente da Direção Nacional, Narciso 

Teófilo Pires Elias. 

  

 

1979 a 1999 

  

Durante estes anos a FNA começou a crescer e a desenvolver-se. As Regiões e os 

Núcleos passaram a considerar a existência dos órgãos Nacionais. Realizaram-se dois 

Acampamentos Nacionais: em 1981, o 2.º ACANAC no Campo de S. Jorge - Aljubarrota, 

Região de Leiria, onde decorreu parte do Conselho Nacional que tivera o seu início no 

Porto em 1980. Durante a sessão foi eleita para a área feminina uma Vice-Presidente da 

Direção Nacional; e o 3.º ACANAC em 1983, na Quinta de Santo António – Calhariz – 

Sesimbra, Região de Setúbal, durante o XVI Acampamento Nacional do CNE, que 

constituíram marcos sempre importantes na vida Associativa. Em 1996, foram aprovados 

novos Estatutos e homologados pela Conferência Episcopal, aquando da sua Assembleia 

Plenária de novembro de 1997. Decorreram vários Conselhos Nacionais, com destaque 

para o de 1999, que elegeu a nível Nacional para Presidente da Mesa do Conselho 

Nacional, Artur Matos Xavier Forte, para Presidente da Direção Nacional, Manuel António 

Velez da Costa e para Presidente da Comissão Fiscalizadora Nacional, Narciso Teófilo 

Pires Elias. Promovido pela Região de Braga, realizou-se um grande encontro Nacional, 

que decorreu na Quinta do Santoinho. Passou também anualmente a serem 

comemorados os nossos patronos: S. Jorge (23 de abril) e S. Nuno (6 de novembro), 

assim como o dia do nosso Fundador (22 de fevereiro). Muitos outros acontecimentos 

importantes decorreram durante este período. 

  

 

2000 a 2009 

 

Este foi até agora e período de maior desenvolvimento e modernização da FNA. Com a 

morte súbita do Presidente da Direção Nacional, Manuel António Velez da Costa, o 

Conselho Nacional designou o Associado José dos Santos Gama, para Coordenador 

Nacional, essas funções que terminaram com a eleição em 2003 dos novos órgãos 

Nacionais: Artur Matos Xavier Forte, Presidente da Mesa do Conselho Nacional, Vítor 

Manuel de Oliveira Faria, Presidente da Direção Nacional e para Presidente da Comissão 

Fiscalizadora Nacional, Nuno Maria Antunes Areias Cunha. Em 2003, após adesão ao 

Comité Português da Amizade dos Antigos Escuteiros e Guias – AEG, a FNA é integrada 

na ISGF – International Scout and Guide Fellowship, a Fraternidade Internacional dos 

Escuteiros e Guias Adultos, aceitando plenamente a sua Constituição e Regulamentos e 

passando desde esse momento a usar no uniforme a insígnia internacional, assim como 

nas diversas atividades a sua bandeira. Criaram-se Encontros Nacionais com as Direções 

Regionais e Direções de Núcleos isolados, tais como: em outubro de 2003 em S. Jacinto; 

em setembro de 2004 nas Penhas Douradas e em setembro de 2005 em Abrantes. 

Realizaram-se em 2003, o 4.º ACANAC em Mangualde, Região de Viseu, onde alguns 
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irmãos Espanhóis participaram; em 2006 o 5.º ACANAC e o 1.º Jamboree em S. Jacinto, 

Região de Aveiro, dado estarem presentes elementos da Bélgica, Dinamarca, Eslovénia, 

Espanha, França, Holanda e a presença da Presidente da Fellowship, Martine Levy; em 

2009 o 6.º ACANAC e o 2.º Jamboree em Sintra, Região de Lisboa, de novo com a 

presença de muitos estrangeiros. Foi criado o Órgão Oficial, denominado inicialmente 

como “Notícias da FNA” e depois por “Compasso”. Anualmente um ou dois grandes 

acontecimentos foram realizados com destaque: Em 2004 – A Peregrinação Nacional a 

Fátima, jornada que terminou com a Consagração da FNA a Nossa Senhora de Fátima. 

Para assinalar as Comemorações dos 50 anos da FNA, foi-nos concedida por sua 

Santidade, o Papa João Paulo II, a Bênção Apostólica. Em 2005 – Para assinalar os 50 

anos da Associação foram realizados diversos Fóruns Regionais e Inter-Regionais, 

terminando com o Fórum Nacional, que decorreu no Seminário do Vilar, na Região do 

Porto, onde, das conclusões apresentadas saiu um documento sobre a estratégia da FNA 

para 2010. Em 2007 - Em virtude dos anteriores órgãos terem terminado o seu mandato, 

realizaram-se novas eleições, tendo sido eleitos: Artur Matos Xavier Forte, Presidente da 

Mesa do Conselho Nacional, Vítor Manuel de Oliveira Faria, Presidente da Direção 

Nacional e para Presidente da Comissão Fiscalizadora Nacional, Manuel Tomás Teixeira 

da Silva. Foi também um ano de festa para todo o mundo Escutista, ao celebrar o 

primeiro Centenário do Escutismo; a FNA participou na “Operação da Chama do 

Centenário”, iniciada no Quénia, junto ao túmulo de B-P e concluída na Inglaterra (Ilha 

de Brownsea). De França saiu uma chama rumo a Portugal, transportada por membros 

da FNA, terminando a sua viagem no Acampamento Nacional do CNE, realizado em 

Idanha-a-Nova, Região de Portalegre e Castelo Branco. 2009 – Devido à demissão do 

Presidente da Direção Nacional antes do termo do seu mandato, houve a necessidade de 

provocar novas eleições para aquele órgão. Devido a esta situação e para causar menos 

perturbação à Associação, os Presidentes dos outros órgãos Nacionais decidiram, 

também, demitirem-se dos seus cargos, para que assim se realizassem eleições para 

estes órgãos. No Conselho Nacional de abril de 2009 é confirmada esta demissão, 

mantendo-se em exercício de funções até às novas eleições a Mesa do Conselho Nacional 

e a Comissão Fiscalizadora Nacional, tendo sido nomeado Coordenador Nacional, o 

Associado Jorge Manuel Caria Lopes Cardoso. Este ano ficou ainda marcado pela 

Canonização do Patrono da FNA, S. Nuno de Santa Maria, que ocorreu em 26 de abril, 

em Roma, por sua Santidade o Papa Bento XVI, onde a FNA esteve presente. Ainda 

dentro dessa festa a FNA fez-se representar numa grande exposição coletiva, promovida 

pelo Exército Português, realizada em Mafra. Desde sempre a FNA procurou participar 

ativamente no Jamboree do Ar (Jota/Joti) atividade que reúne o maior número de 

Escuteiros de todo o mundo. A nível Internacional a FNA começou a aparecer e a intervir 

(Noruega, Itália, Áustria…) o que levou à realização do XII Encontro Mediterrânico – 

(MED) sob a égide da ISGF, em Portugal, que decorreu em Tavira, Região do Algarve, 

organizado pela AEG, com a presença: Arábia Saudita, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 

Egipto, Espanha, França, Grécia, Israel, Itália, Jordânia, Líbia, Liechtenstein, Marrocos, 

Reino Unido, Suíça e Portugal. Estas e muitas outras atividades a nível Nacional foram 

enriquecidas com as ações promovidas pelas Direções Regional e de Núcleo. Juntamente 

com todas estas ações os serviços foram informatizados com a criação de uma base de 

dados, efetuadas experiências positivas na área da formação, melhorada a imagem da 

Associação, o funcionamento das Comissões Fiscalizadoras a todos os níveis, criação e 

atualizações do Site na NET e criados diversos Blogs, etc. Terminou este ano com a 

eleição e a tomada de posse dos Órgãos Nacionais: Artur Matos Xavier Forte, Presidente 

da Mesa do Conselho Nacional, Jorge Manuel Caria Lopes Cardoso, Presidente da Direção 

Nacional e para Presidente da Comissão Fiscalizadora Nacional, Maria Teresa Pinto de 

Sousa. Por tudo o que aqui ficou relatado ao longo deste tempo, a FNA foi sempre 

procurando encontrar o seu espaço, onde os seus Associados se realizem totalmente. 
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Esse desejo foi concretizado com a denominação do ESCUTISMO ADULTO. «A verdade é 

que uma Associação sem passado, decerto que não terá grande futuro». 

 

 

2010 a 2015 

 

No dia 20 de fevereiro de 2010, no “INDABA/INDUNA” realizado na Murtosa, Região de 

Aveiro, foi apresentado o estudo das “Normas para a Formação” e debatidos ainda a 

mudança da imagem, da mística e outros assuntos de interesse geral. A FNA 

Comemorava os 55 anos em que conquistamos a nossa autonomia. Pela sua importância 

e raridade, foi realizado no dia 13 de março de 2010, no Porto, uma ação de Proteção 

Civil, denominada “Exercício Águia 10”, que reuniu cerca de duzentas e cinquenta 

pessoas, entre Associados, familiares e amigos. Tratava-se de participarem num 

simulacro de um sinistro num avião de passageiros, que decorreu junto ao aeroporto Sá 

Carneiro. O exercício foi reconhecido com muito sucesso pelo organismo promotor, 

destacando a enorme e valiosa colaboração da FNA. No Conselho Nacional, realizado em 

Fátima a 27 de março de 2010, foram discutidos e aprovados os novos Estatutos da FNA, 

homologados posteriormente pela Conferência Episcopal Portuguesa, na sessão do 

Conselho Permanente de 12 de abril de 2011, em Fátima. Dado a problema grave de 

saúde, o Secretário Internacional é cooptado pelo Associado, António Tavares Fontinha. 

Em abril de 2010, em Cernache do Bonjardim, realiza-se uma grande ação 

Comemorativa do 1º Aniversário da Canonização do nosso Patrono, que contou com a 

colaboração da Junta de Freguesia local, reunindo entre Associados, familiares e amigos, 

mais de 600 pessoas. Começou com um grande desfile que transportaram as Relíquias 

de S. Nuno, seguindo-se depois a Celebração Eucarística, presidida por Sua Exa. 

Reverendíssima D. Antonino Dias, Bispo de Portalegre - Castelo Branco. Esteve patente 

uma magnífica Exposição sobre o Patrono, um concurso e ainda, um forte momento de 

convívio num almoço partilhado. A FNA faz-se representar no V Encontro Federal AISG – 

Barcelona- Espanha. Em maio fomos recebidos pela Comissão Episcopal do Laicado e 

Família, onde representamos a FNA e nos inteiramos dos desafios que a Igreja hoje nos 

coloca. Em 23/24 de outubro de 2010, concretiza-se um sonho de há muito, a realização 

do 1º Curso Nacional para Formadores da FNA, que se realizou no Seminário de Almada, 

Região de Setúbal, com a participação de 3 Formadores e 21 Associados, das Regiões de 

Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Setúbal e Algarve. O tema deste curso foi “Formar 

para Mudar”. A sua avaliação final foi muito positiva, senão mesmo, ter conseguido 

ultrapassar as expetativas dos participantes e dos objetivos traçados pelos Formadores. 

O Assistente do Curso, foi o Assistente Regional de Setúbal, Padre João Rosa. Digno de 

registo foi a criação do “Blog Nacional” dando a conhecer a todos os interessados, a 

circulação de notícias sobre a FNA, que veio dar uma outra imagem sobre a atividade que 

os nossos Associados realizam, demonstrando a dinâmica que efetivamente possuímos. 

O ano de 2011 foi designado como o “Ano da Afirmação da FNA”, como atestado por um 

distintivo próprio, usado pelos nossos Associados. De 15/16 de janeiro de 2011, realizou-

se mais um “INDABA/INDUNA”, desta vez em Lagoa, Região do Algarve, onde os 

participantes tomaram conhecimento e discutiram os projetos da Direção Nacional, com 

destaque para as próximas Jornadas da FNA 2011, a realizar em Aveiro. A logística ficou 

a cargo do Núcleo de Lagoa. Em 22 de outubro de 2011, são realizadas as “JORNADAS 

DA FNA 2011 - ANO DA AFIRMAÇÂO”, em Aveiro, que decorreram no Seminário de Santa 

Joana Princesa e teve como anfitriã a Região de Aveiro. Com a participação de cerca de 

220 Associados de várias Regiões, sob o tema “Escutismo Adulto – Ano da Afirmação”, 

foram debatidos em diversos Painéis, assuntos de interesse para a Associação, como: 

“Mística e Vida Escutista”, pela Região de Braga; “Cidadania e Serviço Voluntário”, pela 

Região do Porto; “Ambiente, Natureza e Ecologia”, pela Região de Lisboa e “Formação 

Cristã”, pela Região de Setúbal. Esteve presente e dirigiu a celebração Sua Exa. 
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Reverendíssima D. António Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro, assim como 

representantes do CNE, AAG e FAEP. Nos dias 31 de março e 1 de abril de 2012, 

realizou-se o Conselho Nacional, que após a discussão e votação do Relatório e Contas e 

do Plano e Orçamento aprovados, passou-se a trabalho de grupos com mais de 100 

Associados, debatendo diversos temas a partir das conclusões das Jornadas da FNA 

2011. As questões em discussão foram: Mística e Vida Escutista; Cidadania e Serviço 

Voluntário; Ambiente, Natureza e Ecologia e Animação da Fé. Pode-se concluir que 

“temos um longo e sinuoso percurso à nossa frente, mas com a determinação, a 

motivação e a participação ativa de todos… ultrapassaremos os obstáculos que se irão, 

seguramente, a deparar”. A Conferência Episcopal Portuguesa, na sessão do seu 

Conselho Permanente, de 8 de maio de 2012, nomeou o Senhor Padre Joaquim da 

Nazaré Domingos, como Assistente Nacional da Fraternidade de Nuno Álvares, 

concretizando um sonho de sempre, a FNA ter um Assistente Nacional. No Conselho 

Nacional de 2012, começa a ser discutida a problemática da admissão de elementos que 

não tenham feito a “Promessa Escutista” e é decidido criar uma equipa de trabalho que 

leve este estudo a efeito. Em 2012, mais um “INDABA/INDUNA”, desta vez realizado em 

Mangualde, Região de Viseu. Foram feitas as avaliações dos trabalhos passados e 

apresentados os futuros projetos. A FNA através da sua Secretaria Internacional desloca-

se a Cabo Verde, para a Fundação da Fraternidade de Santo António - Cabo Verde, 

Associação que já vínhamos apoiando há algum tempo. O 7.º ACANAC ocorreu de 19 a 

22 de julho de 2012, na Penha de Guimarães – Centro Escutista do CNE, Região de 

Braga, sob o lema “A FNA Nos Trilhos da Cultura. Com cerca de 350 participantes, 

estiveram novamente presentes 20 irmãos de Espanha. O evento realizou-se enquadrado 

no Ano Europeu da Cultura. Das imensas visitas destacaram-se: Sua Exa. 

Reverendíssima D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga; Carlos Alberto Pereira, 

Chefe Nacional do CNE; Maria da Piedade Rodrigues (Mida), Presidente da ISGF, 

representantes de várias Associações, entidades Autárquicas e Civis e muitas outras 

pessoas. Foram realizadas diversas saídas de campo, para visitar alguns dos pontos mais 

bonitos daquela Região. Pela primeira vez a Chefia de Campo esteve a cargo e 

responsabilidade do Presidente da Direção Nacional. Nos dias 6 e 7 de outubro de 2012, 

e no seguimento das necessidades sentidas na Formação a Direção Nacional, através do 

Departamento Nacional da Formação, realizou o 2º Curso Nacional para Formadores, 

com 4 formadores e 24 participantes, que teve como lema “O Líder passa, o Formador 

fica” e o 1º Curso de Diretores de Formação, com 3 formadores e 12 participantes, com o 

lema “Formação não é Poder, é Missão”. Os cursos decorreram em simultâneo, em 

Mangualde, Região de Viseu. Esteve presente na abertura o Exmo. Sr. Presidente do 

Câmara de Mangualde e o Presidente da Junta de Freguesia local. O Assistente Nacional 

acompanhou e colaborou nos trabalhos, celebrando a Eucaristia. Assim a Formação vai 

desenvolvendo a sua Missão e formando os quadros necessários. Em 31 de outubro a 5 

de novembro, a Direção Nacional da FNA esteve presente no XIV Encontro Mediterrânico 

– “MED” que se realizou em Chiclana de la Fonteira, Cádiz, em Espanha, sob o tema “O 

Mediterrâneo, o Mar que nos une” onde estiveram cerca de 200 participantes de vários 

Países do Mediterrâneo. Os participantes foram convidados a participarem no próximo 

ACANAC em 2015. No Conselho Nacional, realizado de 16 a 17 de março de 2013, por 

força dos Estatutos foi realizado como Plenário, onde foi eleita a Mesa dos Conselhos 

Nacionais, tendo como Presidente, Campos de Sousa; Vice-presidente, José Augusto e o 

Secretário José Vilela. No Conselho foram entregues os Certificados a 18 Associados que 

completaram com sucesso o 1º Curso de Formadores da FNA, ficando assim a fazerem 

parte do Quadro Nacional de Formadores da FNA. Os participantes foram divididos em 

grupos de trabalho para abordar nos Estatutos a possível admissão de adultos, que 

nunca fizeram a Promessa Escutista. Em abril realiza-se pela primeira vez o “En’Forma 

2013”, na Região de Lisboa, o encontro de todos os formadores que compõe o Quadro 

Nacional de Formadores”, com o apoio logístico do Núcleo de Santa Catarina, onde foi 
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apresentado a grelha do “Sistema de Formação da FNA”, que depois de analisada, 

discutida e com o enriquecimento dado pelos Formadores presentes, é dada como 

concluída e pronta a ser levada a Conselho Nacional para aprovação. Desta vez em 

Setúbal realiza-se mais um “INDABA/INDUNA”, estando incluído no programa a visita ao 

CEADA – Serra da Arrábida, local onde vai decorrer em julho de 2015 o VIII ACANAC e o 

4.º Jamboree. Outros assuntos de relevância foram dados a conhecer a todos os 

participantes. No dia 11 de Janeiro de 2014, realizou-se em Fátima o Conselho Nacional 

Plenário, onde se procedeu à Eleição dos Órgãos Nacionais, com os seguintes resultados: 

Direção Nacional, Jorge Manuel Caria Lopes Cardoso, Manuel Tomás Teixeira da Silva, 

Domingos Barbosa Leal do Paço, António Tavares Fontinha e António Marques Mendes 

Cardoso; Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, Maria Teresa Pinto de Sousa, José 

Maria Cadilhe Veiga Coelho e José Joaquim Oliveira Machado. A Direção Nacional, 

escolheu como tema da sua campanha eleitoral: “O Futuro É Agora”, que acompanhava 

os 4 pilares do Programa: Crescimento, Competência, Consolidação e Criatividade. 

Depois dos projetos ambientais, como são os trabalhos de florestação no CNAE - Idanha-

a-Nova, iniciados em 2010, de conformidade com o Protocolo de Cooperação com o CNE; 

seguiram-se os da Serra da Estrela (Um Milhão de Carvalhos, para a Serra da Estrela) 

iniciado, anteriormente, pela Região de Lisboa, veio a tornar-se uma ação Nacional, 

confirmado por protocolo com “Associação dos Amigos da Serra da Estrela”; aparece 

agora em 2014 o projeto Nacional (Criar Raízes) a realizar no Parque Natural do Alvão, 

Vila Real, inicialmente, lançado pelo Núcleo de Vila Real, para ajudar a florestação e os 

trabalhos de conservação naquele parque. Neste mesmo ano voltou-se a realizar o 

Conselho Nacional de Representantes, nos dias 15 e 16 de março, onde foi assinado um 

protocolo com a Caritas Portuguesa. Foram entregues os Certificados aos formandos que 

terminaram com sucesso o 1º Curso de Diretores de Formação da FNA e o 2º Curso de 

Formadores da FNA, ficando assim a fazerem parte do “Quadro Nacional de Formadores 

da FNA”, que passa a ter 19 Diretores de Formação e 67 Formadores disponíveis, para 

realizarem os cursos de formação, em todo o País. Assinalou-se a comemoração dos 60 

anos da fundação da ISGF, inicialmente chamada AIDSEGA, em Lucerna, na Suíça. Com 

o título de “Regressar ao Sameiro”, em maio deste ano, promovido pela Região de Braga, 

e realizado a nível Nacional, os Associados da FNA concentraram-se em Braga, para 

recordar “aquele encontro de 1939” que esteve na origem da criação da UAE. Do 

programa fez parte: no sábado a visita a uma exposição sobre a temática do evento e 

uma Sessão Solene, sob a Presidência de sua Exa. Reverendíssima D. Jorge Ortiga, 

Arcebispo Primaz de Braga, diversas autoridades e convidados. Após as mensagens dos 

presentes sobre a FNA, destacou-se a conferência sob a temática do papel do leigo. 

Seguiu-se uma visita à 1.ª Sede do CNE, onde foi servido um beberete. À noite com a 

participação de algumas Regiões presentes aconteceu um “Fogo de Conselho”, estilizado, 

com agrado geral. No domingo todos os caminhos levaram até ao Santuário do Sameiro. 

Após um enorme e vistoso desfile, seguiu-se a Celebração da Eucaristia, celebrada pelo 

Padre Ângelo, Assistente Regional de Braga. Acabada a Cerimónia e após momentos de 

grande convívio, e do almoço, foi tempo de iniciar-se o regresso a casa. Estiveram 

connosco uma grande delegação de irmãos de Cadiz, Espanha. No ano de 2015 

comemoramos os 60 anos da FNA. Para comemorar os 60 anos da FNA, deu-se início aos 

“Caminhos do Condestável”, com a imagem do Patrono, S. Nuno de Santa Maria, o seu 

pendão e o logotipo do distintivo criado para o efeito. Iniciou-se a sua peregrinação da 

Igreja de S. Mateus, em Vila Real e decorreu por todo o País, tendo sido levado por uma 

delegação da Região do Algarve ao recinto do 8º ACANAC , que se realizou no CEADA, 

Região de Setúbal, terminando a sua caminhada em Lisboa por altura da Comemoração 

do Dia de S.Nuno em Novembro.  Logo no mês de Janeiro,  a primeira atividade Nacional 

do ano, que serviu igualmente para lançar a “Caminhada do Condestável” neste 60º 

aniversário da FNA, e que teve lugar no Alvão. O CRIAR RAIZES IV. Esta atividade 

Ambiental proporcionou a um contingente de todo o País a possibilidade de ver paisagens 
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espetaculares nas Fisgas de Ermelo, além de trabalharem duro na irradicação de 

infestantes, no caso a Hakea Sericea, e terem a gratificante hipotese de participar na 

devolução à natureza de uma Coruja-do-Mato. Em 18 de abril decorreu mais um 

Enforma, desta vez na Marinha Grande , nas instalações da Associação ADSER II, que 

colaborou com o Núcleo local. Decorreu como habitualmente numa sessão interessante 

com troca de experiências e preparação do futuro. A grande Festa do Escutismo, o 8.º 

ACANAC, realizou-se no CEADA, Picheleiros, Palmela, Região de Setúbal tendo atingido 

largamente um elevado grau de satisfação para todos quantos tiveram a felicidade de o 

viver, sendo de assinalar a realização em campo da Cerimónia de Renovação de 

Promessa de dois Associados da Região de Lisboa. Não terminou o ano sem mais duas 

atividades de caracter Ambiental, uma na Serra da Estrela dando continuidade ao que 

vinha sendo realizado desde 2010 com o Protocolo realizado com a FNA e a AASE que 

neste ano além das habituais plantações de Carvalho Alvarinho, colaboramos na abertura 

de um trilho “lá bem no cimo”. A outra, foi realizada a 15 de novembro na Idanha, no 

CNAE , com o finalizar do Protocolo iniciado em 2010 entre a FNA e o CNE para a 

reflorestação do referido campo, com o apoio da EDP-Gestão de Produção de Energia e a 

Camara Municipal de Idanha-A-Nova. 

 

 

2016 a ..... 

 

O ano de 2016 iniciava-se sob o signo das Jornadas, que iriam ter lugar em Novembro. A 

primeira atividade do ano foi o “INDABA/INDUNA”, realizado a 16 de janeiro em 

Guimarães, Solar Quinta da Mata, onde mais uma vez se trabalhou com frontalidade 

notando-se cada vez mais o caminho que se tem feito no crescimento da Associação. Em 

seguida voltou o CRIAR RAIZES V, que decorreu de 30 a 31 de janeiro, no Alvão, com 

trabalho de irradicação de Infestantes e de plantação de espécies autóctones. O mês de 

abril iniciou-se com o Conselho Nacional Plenário, a 9 e 10 de abril, onde decorreram 

momentos de elevada importância com a discussão e votação das alterações estatutárias 

que após aprovação e devida homologação pela Conferência Episcopal, criaram condições 

para uma abertura da FNA a pessoas não oriundas do CNE. A importância do assunto não 

criou problemas na gestão do Conselho, que decorreu sempre num clima de paz e 

concórdia embora com discussão cheia dos temas na agenda. Realizaram-se também 

eleições para a Mesa de Conselho, tendo sido reeleita a que se encontrava em funções, 

António Campos de Sousa como Presidente, José Augusto Silva como Vice-presidente e 

José Sampaio Vilela como Secretário. Ainda em Abril de 23 a 25, decorreu no Algarve 

uma atividade Ambiental designada como Gharb-Al FNA realizada no Parque Natural da 

Ria Formosa (Quinta do Marim), que além dos momentos vivenciados pelo grupo oriundo 

de todo o País, consistiu numa recuperação de estruturas do RIAS (Centro de 

Recuperação e Investigação de Animais Selvagens da Ria Formosa) e desmatação de 

infestantes. Em Maio  voltámos à Marinha Grande para mais um Enforma, e desta vez 

um dos temas mais importantes foi a primeira apresentação do CAR, curso destinado às 

lideranças regionais, que se encontra ainda em fase embrionária. Finalmente chegou 

novembro e com ele as Jornadas, Metodologia da FNA. Realizadas nos dia 19 e 20 no 

Seminário do Vilar – Porto, tiveram como oradores João Paulo Feijó, ex-Dirigente do CNE 

que nos trouxe uma reflexão sobre a FNA na Sociedade, Pedro Duarte Silva, Dirigente do 

CNE que fez uma reflexão sobre a FNA e a Igreja e José Luís Silva Presidente Regional de 

Braga que nos falou sobre a FNA hoje. Após estas mensagens que nos trouxeram alertas 

e vivências seguiram-se trabalhos de grupo de onde se puderam tirar algumas 

conclusões, que passam pelo “alinhamento da Associação em príncipios  e desafios, não 

há Método que possa resistir à falta de Compromisso, que vivemos numa Associação de 

iguais onde todos são chamados a desempenhar o seu papel”, ou seja, a Metodologia da 

FNA  assenta em COMPROMISSO, AÇÃO e SERVIÇO. O Ano de 2016 continha outro 
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momento, a eleição para a Direção Nacional que teve lugar no dia 10 de dezembro. A 

equipe candidata, iniciou em outubro uma caminhada onde passou por todo o País, 

tentando levar as suas ideias e mensagem a todos os Associados que se disponibilizaram 

a ouvi-los. Embora sendo uma eleição de lista única, este esforço de proximidade estava 

enquadrado no seu Projeto de Candidatura, e com a alteração Estautária realizada, foi 

possível realizar eleições descentralizadas, onde foram eleitos como Presidente Nacional, 

Domingos Barbosa Leal do Paço; como Vice-presidente Nacional,  João Carlos Castelo 

Nunes Policarpo; como Secretário Internacional, António Tavares Fontinha; como 

Secretário Nacional Administrativo e Financeiro, João Pedro André Lopes e como 

Secretário Nacional para a Formação, Luís António Silva Costa Abreu, mantendo-se como 

Assitente Nacional o Senhor Pe. Joaquim da Nazaré Domingos. O Ano de 2017 iniciou-se 

com o “INDABA/INDUNA” realizado a 28 e 29 de janeiro, na Casa Diocesana Nª Srª do 

Socorro em Albergaria-A-Velha, este 1º INDABA/INDUNA da nova DN decorreu com a 

presença além de todas as DR das várias Regiões, também como convidados 

participaram um elemento de cada Região ainda sem DR escolhido pelos Presidentes dos 

Núcleos locais. No final, todos foram hunanimes em considerar que se viveu uma 

informalidade responsável, estando a fazer-se caminho para uma grande Associação 

construida com a vivência e compromisso de todos. O CRIAR RAIZES VI realizado a 4 e 5 

fevereiro, voltou a ter a dupla missão de dar início ao Tema Anual , “Caminhada com 

Maria” e a ter a vivência de atividade Ambiental de Referência, voltando a ser dedicado o 

tempo à irradicação de infestantes e de novo à plantação de espécies autóctones. A 27 

de fevereiro, foi realizada a Escritura Notarial da FEGA, Federação de 

Escoteiros/Escuteiros e Guias Adultos, que agrupa a Fraternal Escotista Portugal (FEP), a 

Associação das Antigas Guias (AAG) e a Fraternidade de Nuno Álvares (FNA), tendo neste 

arranque a Presidência da FEGA sido entregue à FNA, conforme Estatutos. A 4 de março, 

realizou-se no Fundão o 1º Colóquio Escutista da Região da Guarda, com o tema “ 

Pensamento de Baden Powell no século XXI”, que contou como oradores, D. Manuel da 

Rocha Felício, Bispo da Guarda; Dr.Paulo Fernandes, Presidente da Camara Municipal do 

Fundão; Ivo Oliveira, Chefe Nacional do CNE; Domingos Leal do Paço, Presidente 

Nacional da FNA, além de outros participantes apresentando temas concretos. Em 1 de 

abril, realizou-se mais um Enforma, desta vez em Condeixa, tendo ficado definida uma 

equipe para trabalhar na finalização do CAR, presidida pelo José Luís Silva e com a 

participação de Francisco Pinheiro, Jorge Carvalho, Carlos Alberto Cunha, João Policarpo, 

todos ex-Presidentes Regionais e Formadores e finalmente o Secretário Nacional para a 

Formação, Luis Abreu. Em 25 de março, reuniu-se em Fátima o Conselho Nacional de 

Representantes, tendo os pontos mais altos do dia sido o lançamento do IX ACANAC que 

irá ter lugar em Três Minas – Vila Pouca de Aguiar, com a passagem do Machado, 

simbolo da Organização entregue pelo Chefe de Campo do último ACANAC à equipe 

Organizadora agora apresentada. Antes de terminar o Conselho, o Presidente Nacional 

agraciou a equipe cessante na pessoa do seu Presidente Jorge Caria e Vice Presidente 

Manuel Tomas com o Colar da Fundação, distinção máxima da FNA. Em 10 de junho, nas 

comemorações do 35º Aniversário da ASE, esta Associação dos Amigos da Serra da 

Estrela, “..reconhecendo o esforço e dedicação que a FNA tem vindo a praticar desde há 

10 anos, numa cooperação com a ASE, traduzida na plantação e sementeira de espécies 

autóctones em áreas da Serra da Estrela ..” entregou à FNA o Galardão Cristal de Gelo. 

Foi em 17 de setembro, que toda a FNA se dirigiu para Fátima para celebrar a chegada 

da Virgem Peregrina que tinha começado a sua caminhada a  4 de fevereiro em Vila Real, 

relembrando o 1º dos Príncipios que diz que O Escuta orgulha-se da sua Fé e por ela 

orienta toda a sua vida... e foi com grande apreço que a Associação viveu com 

intensidade este dia, terminando a caminhada da Virgem pelos Núcleos e Regiões do 

País, dando uma demonstração de vitalidade e envolvimento por onde passou. O ano não 

terminou sem mais uma atividade de Voluntariado ambiental da FNA na Serra da Estrela, 

desta vez  com a reflorestação em Atalaia – Teixoso, em 28 e 29 de outubro, plantando 
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algumas centenas de Freixo-comum (Fraxinus angustifolia Vahl) e Medronheiro (Arbutus 

Unedo L.) provenientes dos viveiros do Centro de Educação Ambiental da Sra. da Graça 

(Sabugal) do ICNF. Também foram oferecidos aos núcleos participantes exemplares de 

Teixo (Taxus baccata L.) do viveiro da Fundação Anita Pina Calado, para continuação do 

objetivo de plantação nos locais de regresso. 

 
 

 
 

 
 
 


