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Duma Equipa “experiente” para uma Equipa “renovada”

Para memória futura escrita, começo pelas palavras proferidas na monição inicial da Tomada de Posse. 
Apresento a Equipa de Dirigentes que se propõe chefiar o Núcleo de Braga que abrange todo o território 
do Arciprestado e Concelho de Braga e alguns Agrupamentos, em Amares e Terras do Bouro.

É a única lista que apresentou a sua candidatura. Os elementos são, na sua maioria jovens, e todos com 
maturidade e experiência nas Unidades e como colaboradores do Núcleo e da Região, mesmo em 
atividades nacionais. Dos oito, quatro fizeram parte da Equipa cessante e os restantes exercem cargos 
de chefia, a diversos níveis.
Porque os conheço bem, estou convencido que vão dar o seu melhor, na continuidade da Equipa anterior, 
que foi excelente e que deixa pistas bem marcadas para o futuro.

A Assistência da Equipa perdeu um bom elemento, o Diácono José Pedro Vale Oliveira, caminheiro do 
Clã 8, investido como Dirigente no ano findo, agora a estagiar longe de Braga. Foi uma dádiva do
Seminário Conciliar, depois de ter esgotado todas as hipóteses para encontrar um Adjunto ou Sucessor. 
Espero que essa lacuna possa ser colmatada a breve prazo.

Mensagem do 
Assistente

Cónego António Macedo



Chefe de Núcleo

Alexandra
Gonçalves

Chefe de Núcleo Adjunto

João Caldas

Secretária de Núcleo 

Administrativa

Nádia
Fernandes

Secretário de Núcleo 

para a Gestão

Bruno
Pinto

Secretária de Núcleo 

Pedagógica 

Paula Duro

Secretário de Núcleo para 

os Projetos e Património

José Araújo

Secretária de Núcleo para 

os Recursos Adultos

Joana Cunha

Secretário de Núcleo para 

Comunicação e Imagem

Tiago Costa

A equipa
Somos uma equipa com determinação e coragem necessárias para se propor a este ENORME DESAFIO: 
CNE - NÚCLEO DE BRAGA E AS SUAS CRIANÇAS E JOVENS. 

Estamos certos que teremos de enfrentar obstáculos e as dificuldades. Mas, o que importa é que somos 
movidos por uma inabalável confiança em Jesus Cristo, o Homem Novo, que nos dá uma grande humildade, 
um grande sentido de responsabilidade e uma energia para enfrentar tudo isso de forma apaixonada  e, 
assim, conquistarmos muitos e muitos mais para este desafio.

“Não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o 
sentir e saborear internamente as coisas”.

Santo Inácio de Loyola
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A nossa 
missão é 
SERVIR.
Eis a nossa motivação para este 
projeto.
O serviço, missão primeira de um 
voluntário no Corpo Nacional de 
Escutas, deve ser experimentado 
com responsabilidade, espírito de 
sacrifício, união, entreajuda, 
caridade e confiança de que o 
fazemos com a ajuda de Jesus 
Cristo e de Maria, Sua e nossa Mãe.

Enquanto Corpo temos diferentes 
membros e é precisamente esta 
pluralidade de membros que 
gostaríamos de unir em torno deste 
serviço e desta missão. Acreditamos 
na riqueza e na alegria que estes 
diferentes membros podem trazer a 
este Corpo.

Uma vez unidos, estamos convictos 
que a ação deste Corpo se tornará 
mais forte, alegre, consistente e 
coerente com os valores e ideais que 
professamos e que transmitimos a 
cada criança e jovem. Esta ação 
unida terá um só fruto: a edificação 
deste Corpo sobre uma rocha segura 
que nos ajudará a, de um modo 
autêntico, SERVIR.

A nossa 
visão é...
Ser um agente catalizador do 
método escutisma, pois, acreditamos 
na sua riqueza e eficácia para ajudar 
as crianças e os jovens do nosso 
núcleo a crescerem, não só em 
idade, mas também em graça, 
tornando-os cidadãos e cidadãs que 
fazem a diferença.
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Os valores que 
destacamos (mas há mais)

UNIÃO
Cada escuteiro é único e imprescindível, 

mas sozinho perde o sal que dá gosto 
porque a maior riqueza está nos 

encontros e na partilha de saber, de 
experiências. É este ir ao encontro, 
este partilhar que nos faz dar mais 

sentido aos nossos dias.
AMIZADE
Cada escuteiro é chamado a ser o 
próximo de alguém, estando atento, 
acompanhando, estendendo a mão 
para ajudar a levantar... e isso só um 
amigo, um amigo de verdade faz.ALEGRIA

Cada escuteiro é testemunho vivo 
da alegria do encontro com Jesus e 

é chamado a ser evangelizador 
dessa alegria espalhando-a sempre 

mais e mais.
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A “rocha” onde
assenta a nossa 
atividade... 
Senhor Jesus
Ensinai-me a ser generoso,
A servir-Vos como Vós o mereceis,
A dar-me sem medida,
A combater sem cuidar das feridas,
A trabalhar sem procurar descanso,
A gastar-me sem esperar outra recompensa,
Senão saber que faço a Vossa vontade santa,

Ámen



Quatro pilares...
Já diz o ditado que “a união faz a força” e nada mais 
verdadeiro. O que é que nos une?  Não podemos 
contentar-nos com o facto de sermos um conjunto de 
agrupamentos que está organizado em núcleo. Esta união 
tem de ser mais profunda, tem de transpirar solidariedade 
entre os agrupamentos, tem de criar pontes de partilha de 
ideias, boas práticas,  experiências, conhecimento.

É num Núcleo onde a diferença e a riqueza das partes se 
revela na ação concertada na educação das nossas crianças 
e jovens que queremos transformar o Núcleo de Braga.

Se o vamos conseguir? 
A resposta está no grau de empenho que todos os 
membros colocarem nesta missão.

A forma para nos levar à união que tanto 
desejamos passa sobretudo pela capacidade 

de ação. Capacidade de gerar e concretizar 
ideias que promovam a proximidade e o 

comprometimento real de todos os escuteiros. 

Estamos todos a lutar para o mesmo �m... 
sejamos criativos, atentos aos desa�os, 

desacomodados, pois é este dinamismo 
que se espera de todos os escuteiros.

E eu? E tu? 
Estaremos nós prontos a agir?
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O quarto é...
Jesus Cristo.
Eis a base que tudo sustenta...
Como escuteiros católicos que somos, a componente espiritual é 
transversal a toda e qualquer ação proposta. Por isso, é fundamental 
motivar cada escuteiro a aprofundar os conhecimentos da dimensão 
espiritual do escutismo e a redescobrir a sua fé.

Depois de trabalhada a união e garantida a ação de todos os nossos escuteiros, o pilar da 
construção surge como o prémio, o louvor que cada um coloca ao peito demonstrando a sua 
dedicação, o seu trabalho ativo na construção de algo tão importante como é a qualidade 
escutista de cada um e de todos os escuteiros do Núcleo de Braga. Qualidade essa que será, por 
cada um, levada às diferentes dimensões da sociedade: família, comunidade, escola, emprego,....

Só assim conseguiremos ser um Núcleo melhor,... um Núcleo capaz de fazer a diferença.

Podemos contar contigo escuteiro?

Quem é para ti Jesus Cristo?

8



JOVENS (Pedagógica)

OBJETIVOS AÇÕES

Capacitar os escuteiros com ferramentas 
que lhes permitam desempenhar as suas 
funções dentro da secção da melhor forma 
possível.

Dinamização de cursos de guias para cada 
uma das secções.

Fé/Espiritualidade

OBJETIVOS AÇÕES

Promover para um maior e melhor 
aprofundamento da Fé.

Realização de encontros temáticos. 

Áreas Estratégicas

Criar uma equipa para a assistência 
de Núcleo. 

Participação/colaboração nas diferentes 
atividades do núcleo e dos agrupamentos 
que solicitarem.

Realização de contactos com sacerdotes e 
dirigentes de forma a perceber a sua 
disponibilidade e vontade para abraçar o 
desa�o.

Aproximar o Clã 8 (Seminário) dos restantes 
agrupamentos do Núcleo.

Promoção de uma participação mais efetiva 
dos elementos do clã 8 (seminário) nas 
diferentes atividades/encontros do Núcleo.

Formar dirigentes e candidatos a dirigentes 
a nível pedagógico.

Promoção de ações de formação especi�cas 
para as dinâmicas de cada uma das secções.

Motivar os escuteiros a desenvolver e a 
aplicar as suas capacidades.

Realização de  ações de formação por 
especialidade para cada uma das secções.

Promover uma comunicação mais e�caz 
entre secretaria pedagógica e chefes de 
unidade, levando-os a interagir mais efetiva-
mente e a participar de forma mais ativa nas 
atividades de núcleo.

Realização de um encontro anual de Chefes 
de unidade, por secção.

Aplicar de forma criativa e apelativa o 
método escutista.

Desenvolvimento de atividades típicas de 
secção.
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Recursos Financeiros

Recursos Administrativos

OBJETIVOS AÇÕES

OBJETIVOS AÇÕES

Lançamento do Jogo de Núcleo “KIMBraga”.
Realização de dois encontros por ano com os 
secretários dos agrupamentos.

Motivar a participação dos agrupamentos nas 
atividades de Núcleo e o cumprimento de 
regras para as tarefas de gestão.

Desenvolver estratégias que agilizem a 
comunicação entre a Junta de Núcleo e os 
agrupamentos e entre a Junta de Núcleo e 
outras entidades.

Garantir a estabilidade �nanceira do Núcleo.

Apoiar na angariação de fundos 
para os projetos do Núcleo.

Criar recursos atualizados no âmbito da 
gestão.

Realização do orçamento previsional anual e o 
seu acompanhamento através da análise dos 
desvios.
Elaboração do relatório de contas consolidadas 
(Núcleo, DMF e CENB)
Realização do Inventário do Património atual do 
núcleo de Braga em parceria com a secretaria 
dos projetos e património de forma a que o 
núcleo tenha conhecimento do seu património.

Atendendo aos desa�os que esta equipa se
propõe é importante criar fontes de receita,
para isso a gestão pretende colaborar e 
participar nas ações realizadas pelo núcleo.

Continuar a adaptar o software para uma 
melhor gestão das contas correntes dos 
Clientes (Agrupamentos) e Fornecedores 
(JR, JC).

Continuar a receber presencialmente os 
agrupamentos uma vez por semana.
Continuar a promover a utilização dos emails 
o�ciais dos agrupamentos.
Acompanhar as mudanças diretivas nos agrupa-
mentos de forma a garantir que as comuni-
cações sejam bem direcionadas.
Cooperar com a secretaria da comunicação e 
imagem na divulgação das iniciativas do núcleo.
Articulação com a Junta Regional, Central e 
demais entidades de forma a aplicar as diretrizes 
recebidas e apresentar possíveis sugestões de 
melhoria.

Digitalização dos documentos
Criação de uma biblioteca, de consulta, com 
livros escutistas.

Continuar a organizar o arquivo do Núcleo.
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Voluntários (Adultos)

Projetos e Património

OBJETIVOS AÇÕES

OBJETIVOS AÇÕES

Promover parcerias ativas com 
instituições locais (ex.: Banco Alimentar, 
CERCI, AIA,.....).

Zelar pelos espaços físicos do núcleo.

Contribuir para uma maior 
consciencialização do espírito de Núcleo.

Gerir os recursos adultos do núcleo de Braga.

Fomentar o espírito de partilha e união entre 
os dirigentes do núcleo.

Proporcionar diferentes momentos de 
formação aos dirigentes do núcleo de Braga.

Apoiar, incentivar e favorecer a participação 
dos dirigentes nos cursos de 2º nível, 
divulgando o Fundo Manuel Vieira de Matos.
Acompanhar os formandos, tutores e chefe de 
agrupamento que estejam envolvidos no PIF
Fomentar a realização dos encontros de 
tutores a nível de núcleo.

Realizar um encontro de dirigentes e 
animadores de secção (INDABA).
Dinamizar a atividade “Uma Vida a Servir”, 
valorizando o empenho dos dirigentes ao 
serviço do núcleo durante 25 ou 50 anos.

Prosseguir com o INFORMA-TE  
Colaborar com a secretaria pedagógica no 
sentido de ser ministrada formação às equipas 
de animação das secções durante a realização 
de atividade pedagógicas (ex. curso de guias).

Continuar a ser ponte entre instituições locais 
e agrupamentos de modo a aplicar o máxima 
escutista “Alerta para servir” colaborando nas 
diferentes iniciativas que promovam e que 
solicitem a nossa colaboração.

Realizar intervenções de melhoramento dos 
espaços de modo a torná-los acolhedores a 
quem os visita.

Fazer um levantamento do espólio do núcleo 
de Braga. 
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Comunicação

Desenvolvimento    

OBJETIVOS AÇÕES

OBJETIVOS AÇÕES

Promover a próximidade e o conhecimento 
entre a junta de núcleo e os agrupamentos.

Arranque do programa “CONHECE-TE” :
Participar ativamente nas reuniões de 
Piedade/dias de agrupamento;
Promover reuniões de trabalho para  
identi�car os aspetos a melhorar e as boas 
práticas utilizadas.  

Melhorar a imagem do Núcleo.

Melhorar a comunicação no Núcleo. 

Chegar mais e melhor aos escuteiros do 
Núcleo.

Promover a cooperação entre o CNE e as 
entidades da sociedade civil e eclesiástica.

Solicitação de  encontros de trabalho e de 
divulgação das iniciativas do Núcleo com 
entidades da Diocese, Câmara Municipal e 
outras entidades.

Elaboração de nova imagem do núcleo:
símbolo/assinatura digital para cada 
secretaria.

Dinamização trimestralmente o NOVAS / 
NEWSLETTER. 
Criação novas formas de comunicação: vídeos, 
entrevistas,...
Reformulação e dinamização do site. 

Dinamização das publicações no facebook.
Criação de Instagram da Junta de Núcleo.

Colaborar ativamente com a che�a dos 
agrupamentos para uma aplicação e vivência 
do método escutista mais e�caz e criar uma 
rede de colaboração entre agrupamentos.

Contribuir de forma ativa para uma melhor 
projeção do movimento a nível local.

Marcação presença (ativa e construtiva) em 
todas as iniciativas para as quais a mesma 
seja solicitada.

Apoiar todas as iniciativas das secretarias. Colaboração, sempre que possivel e que tal 
seja solicitado, no enriquecimento das 
iniciativas propostas.

“Dar Corpo” ao Centro Escutista de Braga: O 
APEADEIRO.

Criação de uma equipa de coordenação do 
projeto e realizar um acompanhamento 
rigoroso dos trabalhos.

Prestar um serviço/atendimento de 
qualidade no DMF.

Criação de uma equipa de coordenação do 
projeto e realizar um acompanhamento 
rigoroso das mudanças ao nível de fardamento 
garantindo sempre o interesse do associado.
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"Quem ama, faz sempre 
comunidade, não fica 

nunca sozinho."
Santa Teresa de Ávila



Plano de 
atividades 2017

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

8
27
27/28

NÚCLEO
JUNTA CENTRAL
NÚCLEO/ ZONAS

CERCI
Dia da fundação do CNE
Banco Alimentar

4
8
16
29

NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO
ZONAS

Peregrinação ao Sameiro
Informa-te
Corrida do Porco Preto
S. Pedro

9
25

NÚCLEO
ZONAS

Dia de Núcleo (5)
S. Tiago

31-06 JUNTA CENTRALACANAC

-
24
28

NÚCLEO
NÚCLEO
AGRUPAMENTOS

Início do Jogo de Núcleo (KIMBraga)
Caminhada Núcleo
Dia do fundador do CNE

4
12
21/22

ZONAS
REGIÃO
NÚCLEO

S. Francisco de Assis
Abertura do Ano Escutista (FAFE)
Curso de Guias III

04
18
18 /19    
25
-

NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO/ ZONAS

INDABA | S. Nuno (06)
MIIT IV
Curso de Guias II
Curso de Guias I
Banco alimentar

- NÚCLEO/REGIÃO
AGRUPAMENTOS

Luz Paz de Belém
Boa ação
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2018

MAI

JAN

FEV

MAR

ABR

JUN

JUL

AGO | FÉRIAS

SET

OUT

NOV

DEZ

-
20
27
-

NÚCLEO
NÚCLEO
JUNTA CENTRAL
NÚCLEO/ ZONAS

CERCI
Caminhada de Núcleo
Dia da fundação do CNE
Banco Alimentar

3
-
29

NÚCLEO
NÚCLEO
ZONAS

Peregrinação ao Sameiro
Informa-te
S. Pedro

8
20/21/22
25

NÚCLEO
NÚCLEO
ZONAS

Dia do Núcleo (5)
Rover Cenas IV
S. Tiago

1/2
28

NÚCLEO
NÚCLEO

Atividade de Água (III SECÇÃO)
Dia do fundador do CNE

4
-
20/21

ZONAS
REGIÃO
NÚCLEO

S. Francisco de Assis
Abertura do Ano Escutista 
TEPPIS III

10
17
17/18
24
-

NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO/ ZONAS

INDABA | S. Nuno (06)
MIIT IV
Curso de Guias II
Curso de Guias I
Banco alimentar

- NÚCLEO/REGIÃO
AGRUPAMENTOS

Luz Paz de Belém
Boa Ação

4-11-18-25
13
25

NÚCLEO
NÚCLEO
ZONAS

Operação Censos
Caminheiros Cultos
S. Paulo

10/11/12/13
17/18
22

NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO

Atividade de Montanha (III SECÇÃO)
Aventura na Cidade (II SECÇÃO)
Dia de BP | Informa-te

25-30
NÚCLEO/ 
NÚCLEO/ ZONA SulSemana Santa

12
15
25

NÚCLEO
NÚCLEO
NÚCLEO

Informa-te
Des�le dos Animais
Warm UP IV

14

- Cenáculo
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SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 
ADJUNTO

RICARDO LOPES
AGRUP.  1151 TRANDEIRAS

COORDENADORES PEDAGÓGICOS

I
ELISABETE GOMES

AGRUP. 500 FRAIÃO

II
LUÍS GONÇALVES

AGRUP. 19 S. VICENTE

III
RUI BARBOSA

AGRUP. 208 FERREIROS

IV
JÚLIO CASALNOVO

AGRUP. 1 SÉ

MARIA TERESA SILVA
AGRUP. 1017 SOBREPOSTA

MARTA CAPELA
AGRUP. 1248 MOIMENTA

ROSA OLIVEIRA
AGRUP. 815 FIGUEIREDO

VITOR SILVA
AGRUP. 375 ESTE S. MAMEDE

JOANA VIEIRA
AGRUP. 660 MONTARIOL

MARIA JOÃO MALHEIRO
AGRUP. 2 S. LÁZARO

JOANA SILVA
AGRUP. 1060 ESCUDEIROS

JOEL MACHADO
AGRUP. 11 TIBÃES

JORGE DIAS
AGRUP. 11 TIBÃES

RICARDO PEREIRA
AGRUP. 1 SÉ

CATARINA DURO
AGRUP. 12 DUME

MARÍLIA GONÇALVES
AGRUP. 12 DUME

RITA MARQUES
AGRUP.  207 AVELEDA

JORGE COELHO
AGRUP. 671 LOMAR

ALEXANDRA SILVA
AGRUP. 11 TIBÃES

EQUIPA 

EQUIPA DA COMUNICAÇÃO E 
IMAGEM

COORDENAÇÃO DMF COORDENAÇÃO 
“O APEADEIRO”

VITOR SILVA
AGRUP. 375 ESTE S. MAMEDE

RUI PEREIRA
AGRUP. 1017 SOBREPOSTA

RITA MARQUES
AGRUP.  207 AVELEDA

MARCIANO FERREIRA
AGRUP.  207 AVELEDA

CECÍLIA SÁ
AGRUP.  660 MONTARIOL

INÊS ARAÚJO
AGRUP.  660 MONTARIOL

MARGARIDA
AGRUP.  660 MONTARIOL

EQUIPA EQUIPA EQUIPA 

JOÃO ARAÚJO

COORDENADORES DE ZONA

NORTE
DOMINGOS PEIXOTO

AGRUP. 459 PALMEIRA

SUL
PAULO  MARTINS

AGRUP. 304 SEQUEIRA

ESTE
SÉRGIO MATOS

AGRUP. 426 LAMAÇÃES

CENTRO
FRANCISCO SILVA

AGRUP. 1 SÉ

AS EQUIPAS.... DA EQUIPA.



Orçamento 2017
JNB
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DMF

O Apeadeiro
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geral.jnbraga@escutismo.pt

www.facebook.com/juntadenucleodebraga/


