
Uma vez Escuteiro, para sempre Escuteiro! 



A Fraternidade de Nuno Álvares (FNA), é 

uma Associação de Escuteiros Adultos, 

constituída por "antigos" filiados do Corpo 

Nacional de Escutas (CNE) – Escutismo 

Católico Português, que não puderam ou não 

podem continuar no ativo nessa Associação, 

vivendo em conformidade com a Lei, 

Princípios e Promessa criados pelo fundador 

do Escutismo, Robert Baden-Powell. 

Quem Somos 



Uma Associação autónoma, de âmbito 

nacional, sem fins lucrativos e que se rege 

pelos seus Estatutos e Regulamentos e pelas 

normas do direito (civil e canónico) vigentes. 

 

 

 
 

Quem Somos 



A FNA é uma Associação 

privada de fiéis que goza de 

personalidade jurídica e se 

reafirma movimento da Igreja 

Católica, cuja Fé e doutrina 

Cristã assume, 

proclama e defende e a ela  

se encontra vinculada. 

Opção Católica 



• Manter vivo, nos seus Associados, o Ideal 

escutista, segundo a Lei e os Princípios do 

Escutismo 
 

• Manter viva a vivência da Fé e do 

humanismo Cristão 
 

• Promover o serviço voluntário e a ajuda ao 

próximo 
 

• Proteger a Natureza e o meio Ambiente 
 

• Aumentar a amizade escutista internacional 

Os seus Fins 



A FNA é uma Associação independente de 

qualquer ideologia política ou partidária, assim 

como do poder constituído. 

 

 

 

 
 

A FNA é uma Associação membro de pleno direito 

da ISGF/AISG - International Scout and Guide 

Fellowship / Amitié Internationale Scoute et Guide  

a Fraternidade Mundial de Escuteiros e Guias 

Adultos. 

Independência e Escuteiros Adultos 



"Alerta para Servir“ 

A FNA escolheu para os seus Associados esta divisa 

de forma a que seja sempre um apelo permanente 

para cumprir os seus deveres e ajudar os seus 

semelhantes em todas as circunstâncias. 

  

 

 

"Uma vez Escuteiro - para sempre Escuteiro” 

O lema escolhido pela FNA é um preceito que revela 

o verdadeiro espírito escutista, universalmente 

usado. 

Divisa e Lema 



"S. Nuno de Santa Maria” 

A Associação coloca-se sob proteção de S. Nuno 

de Santa Maria, seu Patrono, e toma-o por 

exemplo de Fé, Humildade, Espírito de Serviço e 

Abnegação, para ser seguido por todos os seus 

Associados. 

Patrono 



Os seus associados foram todos filiados no Corpo 

Nacional de Escutas, associação na qual fizeram, 

um dia, a sua Promessa Escutista. 

 A idade mínima para filiação na FNA é de 22 anos. 

 Os associados da FNA não podem ser membros 

ativos do CNE, nem estar abrangidos por efeitos de 

sanções disciplinares.  

Associados 



A Fraternidade de Nuno Álvares está 

organizada ao nível Nacional, 

Regional e Local (Núcleos). 

 

 

 

Neste momento, existem na Região 

do Porto 18 Núcleos e um total de 

mais de 300 associados .  

Organização 



A FNA foi a fundada em 27 de Maio 

de 1955 pelo CNE, como uma 

associação autónoma e distinta. 

 

 Tem mais de 2000 associados, 

distribuídos por cerca de 140 Núcleos.  

Fundação 



Dentro da limitação de 

disponibilidade dos seus associados, 

a FNA desenvolve um leque variado 

de atividades, aos vários níveis, 

seguindo o ideal do Espírito 

Escutista. 

Atividades 



• Apoio a atividades do CNE, a todos 

os níveis, quando solicitado 

• Apoio a atividades de proteção da 

natureza e do ambiente 

• Boas Ações coletivas 

• Apoio a atividades paroquiais e 

diocesanas 

Atividades 



• Apoio a atividades de Proteção Civil 

• Apoio comunitário 

• Acampamentos 

• Caminhadas 

• Encontros de confraternização e reforço de 

amizades 

Atividades 



O ideal do Escuteiro Adulto foi 

criado pelo próprio Baden-Powell, 

nos primeiros anos do Escutismo, 

para manter juntos, e no mesmo 

ideal, todos aqueles que fizeram, um 

dia, a sua Promessa de Escuteiro.  

Escuteiros Adultos no Mundo 



Existem associações de Escuteiros Adultos 

em mais de 60 países, num total de mais de 

80 000 membros. Em muitos casos, estas 

associações prestam um valioso contributo 

às associações escutistas de jovens, como 

uma fonte de recursos e experiência. 

Escuteiros Adultos no Mundo 



Idealmente, os Núcleos da FNA 

nascem junto de Agrupamentos do 

CNE, dos quais é oriunda a maioria 

dos seus associados. Esta 

proximidade e ligação natural ao 

Agrupamento traz duas grandes 

vantagens para o CNE. 

A FNA junto do CNE 



• Exclusivamente por convite do Agrupamento, os 

associados da FNA podem colaborar 

pontualmente em atividades ou em tarefas 

administrativas e/ou logísticas, sendo, assim, uma 

valiosa fonte de recursos humanos com 

conhecimento e experiência sobre a prática 

escutista, mas sempre dentro das possibilidades 

de cada associado. 

A FNA junto do CNE 



• A continuidade de uma ligação ao escutismo, 

após a saída do CNE por motivos pessoais 

e/ou profissionais, cria mais oportunidades e 

sentimentos para que, mais tarde, estes 

adultos queiram regressar ao ativo no CNE, 

como dirigentes. 

A FNA junto do CNE 



A interação da FNA com o 

CNE pressupõe que haja 

sempre, da parte deste, 

convite dirigido à FNA.  

Como pode a FNA interagir com o CNE? 

Esta interação deve refletir, a todo o 

momento, o caráter de apoio ativo ao CNE 

que é uma das missões da FNA.  



Este apoio ativo pode traduzir-se em… 

• Equipas de serviços e/ou organização em 

acampamentos/atividades locais, regionais e 

nacionais. 

• Apoios pontuais em atividades de unidades 

e/ou agrupamentos. 

Como pode a FNA interagir com o CNE? 



Ou ainda em… 

• Apoios em campanhas de angariação de 

fundos para qualquer nível do CNE. 

• Colaboração pontual em atividades de 

formação informal. 

• Apoio administrativo e/ou logístico aos 

agrupamentos. 

Como pode a FNA interagir com o CNE? 



Porque se está com pessoas que têm valores 

comuns e que também fizeram um dia a sua 

Promessa Escutista.  

Por que motivo vale a pena ir para a FNA? 

Porque pode ser uma antecâmara de 

regresso ao Escutismo, após anos de 

afastamento.  



Porque, quando a vida familiar  e/ou 

profissional não dá tempo para uma 

dedicação como Dirigentes a tempo inteiro, 

pode manter-se viva a “chama” do Escutismo 

e a contribuir para o CNE de outra maneira. 

Por que motivo vale a pena ir para a FNA? 



Porque muitos escuteiros que não têm 

vocação, tempo ou aptidão para serem 

Dirigentes, continuam a ter a vocação do 

Escutismo, o sentido do serviço 

comunitário, e os valores da defesa da 

Natureza e do Ambiente. 

Por que motivo vale a pena ir para a FNA? 



Porque, assim, contribui-se para o 

alargamento da base de apoio 

ao Movimento Escutista. 

Por que motivo vale a pena ir para a FNA? 



Voluntariado 

Limpar Portugal 

Juntas de Freguesia 

Câmaras Municipais 

 Lar de Idosos – Centros Sociais 

Associações diversas 

Banco Alimentar Contra a Fome 

Paróquias 

Proteção Civil 



Também nos podes visitar em: 

www.porto.fna-escuteiros.org 

www.fna-escuteiros.org 

 

Para qualquer assunto  

contacta-nos para: 

       porto@fna-escuteiros.org 

fnaporto@gmail.com 

Contactos Regionais 


