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NORMA INTERNA nº1 

No uso das competências previstas no nº1 do artº 41º dos Estatutos da Fraternidade Nuno 

Álvares, a Direção Regional do Porto, determina, 

1. Processo Adaptação e Aceitação de Novos Associados 

 

a. Os candidatos a associados que tenham feito a “Promessa Escutista” no CNE, após 

validação pelo Núcleo onde se candidatam devem realizar, sempre que seja 

possível, o “Curso Base” antes da Renovação de Promessa e Investidura na 

Fraternidade Nuno Álvares. 

 

b. A Renovação de Promessa e Investidura na Fraternidade Nuno Álvares só pode 

ocorrer após a aceitação da Direção Regional da respetiva inscrição, a qual deverá 

ocorrer até trinta dias da sua comunicação formal. 

 

c. Em relação ao processo de novos associados, que não provêm do CNE, os 

regulamentos são esclarecedores, contudo devemos alertar que não devendo ser a 

Direção Regional a ter qualquer opinião direta em cada Núcleo para esta matéria, 

espera-se que não se crie o uso de cada um dos elementos trazer os conjugues, pois 

essa poderá ser uma das dificuldades que podem surgir descaracterizando alguns 

Núcleos. 

 

d. Para efeitos da atividade Regional são considerados associados todos os candidatos 

aceites pelos serviços regionais, nos prazos previamente estabelecidos. 

 

2. Atividades Anuais 

 

São fixadas três atividades anuais abertas a toda a associação, além do previsto em 

Estatutos e Regulamentos. 

 

a. Taça Itinerante, a realizar entre o terceiro fim-de-semana do mês de maio, e o 

segundo do mês de junho, salvo necessidade justificada e aprovada pelo Conselho 

Regional. 

A organização desta atividade é entregue ao Núcleo vencedor no ano anterior, sob 

supervisão da Direção Regional, sendo que este não participa no jogo enquanto 

competidor. 

 

b. Raidescobrindo, a realizar na segunda quinzena do mês de Setembro, sob 

organização da Direção Regional, e de acesso exclusivo a associados, já aceites 

conforme norma interna nº1. 

 

c. Dia da Região, remontando a 4 de Dezembro de 1940, a Região do Porto, encontra-

se anualmente no primeiro fim-de-semana do mês de Dezembro para promover a 

comemoração deste marco histórico. Esta atividade é organizada pela Direção 



    Fraternidade Nuno Álvares 
Escuteiros Adultos 

Regional, podendo a mesma ser realizada em parceria com um Núcleo ou Zona da 

Região. 

 

3. Censos 

 

Anualmente são entregues os documentos estatísticos e funcionais de cada Núcleo, 

conhecidos como Censos. 

a. Neste devem ser revalidados os contatos oficiais do Núcleo. 

b. Deve constar, obrigatoriamente, o relatório de atividade e contas, no modelo 

homologado, assim como plano atividades para o ano seguinte, e o inventário de 

bens móveis e imóveis. 

c. Quando os saldos assim o exigirem, devem também apresentar comprovativo de 

existência de conta bancária em nome do Núcleo. 

 

4. Comunicação 

 

Para efeitos de comunicação a Região do Porto, adota o correio eletrónico, sendo o 

endereço formal comunicado aquando dos Censos. 

a. Existe obrigação, pelo bom relacionamento institucional, de existir sempre resposta 

à receção das comunicações.  

b. Sempre que a comunicação o exija deverá existir previsão do prazo de resposta à 

mesma. 

A aplicação da presente Norma Interna será realizada sem prejuízo das disposições aplicáveis 

dos Estatutos e do Regulamento Geral da Fraternidade Nuno Álvares. 

A presente Norma Interna entra em vigor no dia 1 de dezembro de 2017. 

Porto, Sede Regional, a 04 de Novembro de 2017. 

 

 

André Maciel da Silva e Sousa 

Presidente da Direção Regional do Porto 

(documento original assinado e arquivado) 


