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“Não recusemos nada a Jesus. 
Um dia Ele nos dirá: 

«Agora é a minha vez»!”
Sta Teresinha
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A união é um dos quatro pilares para o Núcleo de Braga
para que o que nos une seja mais profundo, a solidariedade

entre os agrupamentos seja uma realidade e se criem
pontes de partilha de ideias, boas práticas, experiências e

conhecimento.

Fomentamos um Núcleo, onde a diferença e a riqueza das
partes se traduz na ação concertada na educação integral

das nossas crianças e jovens. 

RELATÓRIO’17



4

UNIÃO foi o valor que evidenciamos durante o ano de 2017. Estávamos e estamos convencidos de que cada escuteiro é único 
e imprescindível, mas sozinho perde o sal que dá sabor a cada passo, a cada aventura que se propõe viver. É no encontro, na 
partilha de saber, de experiências que está a maior riqueza e a motivação que nos faz querer ir mais longe.

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. Queremos contribuir para uma união mais profun-
da, para a solidariedade entre os agrupamentos, criando pontes de partilha de ideias, boas práticas, experiências, conheci-
mento. É num Núcleo, onde a diferença e a riqueza das partes se revela na ação concertada, rumo à educação das nossas 
crianças e jovens que queremos transformar o Núcleo de Braga.

Inspirados por esta convicção e conscientes do longo caminho que tínhamos a percorrer lançamo-nos neste desa�o.

Sendo a promoção da proximidade e do conhecimento entre a junta de núcleo e os agrupamentos, um dos pilares especi�cados 
para 2017 foi criado o programa “conhece-te”. Este programa visa proporcionar uma maior consciência da realidade de cada 
agrupamento e tornar a equipa de núcleo mais presente em cada comunidade local, participando nos dias de agrupamento, 
para além das participações em dias de promessas de dirigentes e em dias de aniversário. A par deste pilar identi�camos um 
outro que passava pela colaboração ativa com a che�a dos agrupamentos numa aplicação e vivência do método escutista mais 
e�caz e criar uma rede de colaboração entre agrupamentos. Foram realizadas várias reuniões de trabalho para compreendermos 
que tipo de intervenção, acções poderiam/deveriam ser tomadas para melhorar a vivência do método.

Em ano de ACANAC o núcleo de Braga, mais uma vez, juntou os agrupamentos e preparamos as viagens para este grande momento 
de testemunho da força que o escutismo tem a nível nacional. De notar ainda que todas as iniciativas criadas pelas secretarias tiveram 
em conta as realidades encontradas e visaram colaborar com dirigentes e elementos numa maior consciencialização sobre o que se 
espera de um escuteiro. Trata-se de um trabalho exigente, que ainda está em curso. Sabemos que as ações de proximidade, de 
cooperação e partilha de boas práticas têm de continuar.

CHEFIA DE NÚCLEO
SECRETARIA do DESENVOLVIMENTO
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Estamos num período em que temos de olhar para a riqueza do nosso método e de forma verdadeira avaliar como o estamos 
a viver. Esta análise e intervenção é a base para que tudo o que possa ser feito tenha os resultados que se esperam. Só 
conhecendo as nossas boas práticas, por um lado, e as nossas fragilidades, por outro, podemos preparar-nos para os desa�os 
que o movimento vive no núcleo de Braga.

Em 2017 visitamos 20 agrupamentos em momentos diferentes da sua atividade escutista, visitas estas que iremos continuar 
de forma a promover maior proximidade. A estas visitas juntaram-se as reuniões com os chefes de agrupamento em momen-
tos estratégicos do ano escutista.

O escutismo pretende contribuir para a formação integral da criança e do jovem.... uma formação que o ajude a fazer a 
diferença pela positiva nos diferentes palcos em que é chamado a viver.

Um outro pilar de ação passou pela promoção e cooperação com as entidades da sociedade civil e eclesiástica. Neste sentido, 
foram promovidos vários encontros de trabalho onde expressamos qual é a missão do nosso movimento, apresentamos as 
necessidades que temos para uma melhor aplicação do método escutista e obtivemos uma vontade de trabalho conjunto 
para a a�rmação da riqueza pedagógica do movimento escutista. Esta aproximação e cooperação pretende ainda contribuir 
para uma melhor projeção do movimento a nível local.

“Dar Corpo” ao Centro Escutista de Braga: O APEADEIRO, o pilar que começou a ganhar forma em 2017. O dia de Núcleo foi 
celebrado no local que queremos que seja o ponto de encontro entre muitos escuteiros e destes com a natureza e com a 
sociedade. Um momento em que cada agrupamento foi chamado a fazer parte deste projeto que é de todos.

A equipa de núcleo pretendeu, ainda, durante 2017 prestar um serviço/atendimento de qualidade no DMF e responder o 
melhor possível às solicitações dos associados. 

O ano de 2017 foi o primeiro ano de mandato desta junta de núcleo e o trabalho realizado ao nível da proximidade entre o 
núcleo e os agrupamentos foi muito importante e continuará a ser uma prioridade. Estamos certos que é no agrupamento 
que o ser escuteiro melhor se materializa e, por isso, continuaremos a trabalhar para que os agrupamentos do núcleo de Braga 
se desenvolvam de uma forma sustentada.

No �nal do ano iniciamos o processo de formação de um novo agrupamento no arciprestado de Amares, processo esse que 
será desenvolvido tendo em conta as exigências e especi�cidades necessárias para levar a cabo esta grande missão que é ser 
escuteiro do CNE.

Este trabalho não acaba mas estamos certos que o empenho de todos nesta missão ditará o sucesso dos seus resultados.         
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O “ADN” fundacional do CNE – Escutismo Católico Português exige a presença ativa dum Assistente apresentado quase 
sempre pelo movimento e nomeado pela Autoridade Eclesiástica.

A sua ação deve incidir, em primeiro lugar, na formação dos dirigentes e na assistência espiritual dos seus associados. Este é o 
ideal, nem sempre possível, mas sempre necessário para a formação integral dos jovens e adultos.

“O escuta orgulha-se da sua Fé e por ela orienta toda a sua vida” eis o primeiro princípio do Escuta e eis aquele no qual a 
presença do assistente tem um papel fulcral, na medida em que recebeu a missão da Igreja para ajudar os formadores a 
desempenharem com lealdade os seus cargos. Toda a ação da Pedagogia da Fé parte do princípio que todo o Formador do 
CNE – Escutismo Católico Português é um cristão assumido. Por isso, o Assistente de Núcleo tem procurado com a sua 
presença e ação em diálogo fraterno, pôr em prática estes princípios básicos de toda a pastoral da Igreja.

Os serviços da assistência de núcleo centraram-se muito no acompanhamento e apoio à che�a de núcleo nas ações de 
proximidade e desenvolvimento dos agrupamentos, local onde o escutismo deve ser vivido mais intensamente e que tem 
sido aposta de ação desta equipa. Estes serviços têm sido alargados ao apoio nas diferentes actividades de secção, a nível de 
núcleo e regional. Trata-se de uma ação que não cessa. O trabalho conjunto e contínuo com as secretarias e com a che�a de 
núcleo tem permitido fazer caminho no aprofundamento da fé de todos os escuteiros do núcleo.

O Assistente de Núcleo tem recebido da equipa de che�a provas de empenhamento de todos. O Assistente tem assegurado 
e acompanhado o ritmo esforçado de todos os membros nas iniciativas de formação dos dirigentes.

ASSISTÊNCIA
de NÚCLEO
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O ano transato foi marcado por um reforço da aproximação entre o Núcleo e os Agrupamentos.

O jogo do KIMBRAGA foi lançado a todos os Agrupamentos, iniciando-se a sua aplicação no ano escutista 2017/2018.

Envolvidos os Agrupamentos, esta Secretaria deu continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, fomentando a 
autonomia dos Agrupamentos e diligenciando sempre por uma rápida resolução às questões colocadas.

Mantivemos o serviço presencial aos Agrupamentos, às quintas-feiras à noite, desmisti�cando a utilização do SIIE e demais 
procedimentos, nomeadamente, na gestão da movimentação de dirigentes, condecorações, inscrição de novos elementos, 
pagamentos de seguros, entre outros.

A Operação Censos 2017 decorreu como previsto, continuamos a estratégia para a agilização antecipada dos censos, contu-
do, há sempre necessidade de agendar dias extras para escoar todo o expediente, inerente à entrega dos censos, tendo em 
conta que a maioria dos Agrupamentos deixa para o último dia a entrega dos mesmos. Esta campanha de Censos 2017 
permitiu apurar o efetivo do Núcleo de Braga no início do respetivo ano, como se pode observar nas imagens a seguir.

Além disto, garantimos a divulgação junto dos Agrupamentos de todas as iniciativas do Núcleo, apoiando a sua organização, 
incentivando à utilização do correio electrónico o�cial do C.N.E., para uniformização das comunicações. Sempre que solicitado, 
foi dado apoio às diversas Secretarias do Núcleo.
 

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
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NÚMERO DE 
AGRUPAMENTOS 

(JAN2017): 

41
TOTAL DE EFETIVO 

DE NÚCLEO DE 
BRAGA (JAN2017):

2210
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A secretaria pedagógica da Junta de Núcleo de Braga comprometeu-se a capacitar os escuteiros com ferramentas 
que lhes permitam desempenhar as suas funções dentro da secção da melhor forma possível, promovendo e 
dinamizando cursos de guias para cada uma das secções. Os cursos de guias foram realizados, exceto o da IIª 
secção, que apenas foi realizado em janeiro de 2018. Todos os cursos de guias realizados contaram com uma 
elevada participação dos vários agrupamentos do Núcleo de Braga, no entanto constatou-se que ainda existem 
alguns agrupamentos que continuam sem aderir às atividades propostas pela secretaria pedagógica da junta de 
núcleo de Braga. Numa tentativa de que todos tenham acesso ao curso de guias, a forma de implementação será 
repensada, assim como a forma de divulgação dos mesmos.

Relativamente à formação de dirigentes e candidatos a dirigentes a nível pedagógico, durante os cursos de guias 
da Iª secção e da IVª secção foram criadas ações concretas, onde existiram espaços para a promoção de ações de 
formação especí�cas para as dinâmicas de cada uma das secções. Percebeu-se através das ações dinamizadas que 
os dirigentes querem formação e necessitam que sejam criados mais momentos de partilha por forma a melhor 
implementarem o sistema de progresso nas suas secções. Esta área continuará a ser trabalhada em conjunto com 
a secretaria para os recursos adultos. Um outro objetivo prendeu-se com o intuito de motivar os escuteiros a desenvolver 
e a aplicar as suas capacidades, realizando ações de formação por especialidade para cada uma das secções. Este objetivo 
foi apenas concretizado na Iª secção e IVª secção, estando em estudo a implementação nas restantes secções.

Quanto ao objetivo de promoção de uma comunicação mais e�caz entre a secretaria pedagógica e os chefes de unidade, 
levando-os a interagir mais efetivamente e a participar de forma mais ativa nas atividades de núcleo, este �cou aquém do 
expectável, uma vez que a secretaria pedagógica apenas dinamizou esta interação para as atividades desenvolvidas em 
cada uma das secções. Este ponto deverá ser fruto de re�exão em conjunto com as diversas equipas pedagógicas, a �m 
de se encontrar uma dinâmica que permita a concretização do objetivo referido.

No que diz respeito ao ponto “aplicar de forma criativa e apelativa o método escutista, com o desenvolvimento de 
atividades típicas de secção”, a secretaria pedagógica, em conjunto com as equipas pedagógicas de cada uma das 
secções, tem fomentado e acompanhado a criação das atividades mencionadas. Por último, a secretaria pedagógi-
ca, compromete-se a continuar a sua missão que é essencialmente contribuir para uma correta aplicação do 
método escutista a nível local. Este processo de “sentir e a analisar melhor a realidade do Núcleo de Braga” e uma 
vez que não foi possível chegar a todos os agrupamentos será um ponto a trabalhar no próximo ano de forma a 
compreender as di�culdades da aplicação do método escutista. Estamos certos que este conhecimento permitirá 
criar ações que visem auxiliar a aplicação do método escutista, partilhando ferramentas e momentos de partilha 
entre dirigentes e candidatos a dirigentes.

SECRETARIA
PEDAGÓGICA



10

No dia 25 de novembro de 2017, a equipa pedagógica da Iª secção, da Junta de Núcleo de Braga, realizou o 
Curso de Guias intitulado por “Lobiguia Altamente”, com o imaginário “Up Altamente”. A atividade realizou-se 
no Seminário dos Carmelitas, em Espinho, na cidade de Braga. A atividade foi destinada a Guias e Sub-Guias de 
Alcateia e a membros da Equipa de Animação. 

“UNIR, AGIR E … CONSTRUIR” foi o desa�o que a equipa lançou a todos os Lobitos do núcleo de Braga.

A partir do “UNIR” pretendem dar um contributo positivo para todos os agrupamentos que constituem o Núcleo 
de Braga e, que vejam no bando uma oportunidade para melhorarem e partilharem as suas experiências.

Com esse propósito idealizaram o imaginário “Up Altamente” para o Curso de Guias.

A equipa pedagógica da Iª secção considerou que foram atingidos os objetivos a que se propuseram, uma vez 
que percecionaram um elevado grau de satisfação por parte dos lobitos e dirigentes.

O imaginário escolhido “UP Altamente” contribuiu para este grau de satisfação e motivação por parte dos 
elementos. Toda a dinâmica envolvente permitiu que os lobitos experimentassem as especialidades e desmis-
ti�casse a sua aplicação nas alcateias.

No entanto existem alguns aspetos que necessitam de ser melhorados para que o próximo Lobiguia seja mais 
profícuo, a destacar:

- tendo em conta o número de elementos participantes poderá ser equacionada a formação de duas alcateias 
no próximo curso de guias e usar a nomenclatura correta para a divisão dos bandos.

- encurtar o programa, uma vez que durante o período da tarde, houve alguma desorientação por parte dos 
bandos.

- a apresentação das especialidades por parte dos bandos em conselho de alcateia, foi muito extensa e repetitiva 
o que levou à desatenção por parte dos elementos que estavam a assistir.

- na formação da parte da tarde, organização da alcateia, constatou-se que vários agrupamentos apresentam 
diferentes formas de fazer o Grande Uivo. Como as Alcateias fazem o Grande Uivo de formas variadas, este 
momento foi confuso e gerou alguma desorientação nos lobitos e dirigentes. De modo a uniformizar o Grande 
Uivo, decidiu-se usar no Lobiguia, o formato apresentado no Alaiiii, por se considerer o original. Ainda neste 
ponto, com base nesta perceção, será sempre este o formato utilizado em todas as atividades do núcleo de 
Braga, por forma a não se veri�car mais confusão. A Equipa Pedagógica fará uma gravação sobre o  Grande 
Uivo baseado no livro Alaiiii e enviará o mesmo para todas as Alcateias do Núcleo de Braga.

Avaliação dos lobitos e dirigentes:
Os lobitos e dirigentes avaliaram de uma forma bastante positiva o Curso de Guias. Dos oitenta e sete lobitos e 
dirigentes, oitenta e dois elementos consideraram que, de uma forma geral a atividade estava muito bem planeada e 
foi de encontro ao pretendido, três avaliaram a atividade como satisfatória e dois como não satisfatória.

Departamento da Iª Secção
CURSO DE GUIAS
DATA: 25 de Novembro 2017
IMAGINÁRIO: Up Altamente
PRESENÇAS 87 (Lobitos)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 10
LOCAL: Seminário dos Carmelitas
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A atividade planeada pela Equipa Pedagógica da IIª secção, Curso de Guias foi adiada para os dias 27 e 28 de 
janeiro, pelo que o relatório desta atividade não constará no presente relatório.

Nos dias 21 e 22 de outubro de 2017, a equipa pedagógica da IIIª secção, da Junta de Núcleo de Braga, realizou 
o Curso de Guias sob os temas: O Pioneiro é chamado à Construção dos seus Sonhos e Orienta-te. A atividade 
realizou-se em vários pontos do centro de Braga e no Patronato da Nossa Senhora da Torre, na paróquia da Sé 
da nossa cidade de Braga. A atividade foi destinada a Guias e Sub-Guias de Equipas.

Os objetivos da atividade foram os seguintes: dotar os Guias e Sub-Guias com elevadas competências de técni-
ca escutista; formação sobre o Espírito de equipa e gestão de equipa, formação sobre o Método Escutista, as 7 
maravilhas e o Sistema de Progresso, promover o convívio e troca de contactos entre os guias dos vários Agru-
pamentos do Núcleo e idealizar a atividade de montanha a ser realizada em fevereiro de 2018.

As áreas formativas trabalhadas durante a atividade foram: orientação; cartogra�a; preparação para caminhadas 
em montanha: socorro e resgate – GIPS-GNR; gestão de equipas; organização do CNE; cozinha selvagem; como 
preparar uma oração e preparação de uma atividade Escutista.

A avaliação da Equipa foi bastante positiva, tendo sido referido, o constante bom espírito e entusiasmo de todos 
os participantes. As formações, no entender da equipa, foram muito proveitosas, e dotaram os guias de noções 
básicas sobre vários temas de modo a puxar o seu interesse para um maior conhecimento dos mesmos. O local 
da pernoita e todos os locais de formações foram bastante adequados para o pretendido.

Num próximo Curso de Guias, o tempo dedicado a cada formação, deve ser equacionado, e a estratégia deverá 
passar por abordar menos temas e permitir mais tempo por sessão. 

Departamento da 2ª Secção

Departamento da 3ª Secção
CURSO DE GUIAS
DATA: 21 e 22 outubro 2017
IMAGINÁRIO: Construção dos Sonhos
TEMA: O Pioneiro é chamado à Construção dos seus Sonhos e Orienta-te
PRESENÇAS: 71
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 18
LOCAL: Patronato Nossa Senhora da Torre Sé
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Nos dias 10, 11 e 12 de março de 2017, a equipa de projeto do Cenáculo, da Junta de Núcleo de Braga, realizou o 
15ºCiclo. A atividade realizou-se nas instalações da Escola Eb2,3 André Soares, da nossa cidade de Braga.
Este Ciclo contou com três plenários baseados na vivência da IVªsecção, na Fé e na Participação.
O objetivo do plenário da IVªsecção, denominado DRAVE, foi o de motivar a participação e envolvimento dos 
caminheiros na BNIV.
O plenário da Fé – “Fé 100 Tabus”, teve como principal objetivo desmisti�car os “tabus” colocados pelos participantes, 
questionando a fé nas diversas vertentes.
O plenário Participação, teve como intuito primordial apresentar a equipa da Junta de Núcleo, eleita para o 
triénio 2017-2019 e motivar à participação ativa dos caminheiros nas atividades de núcleo.
Este ciclo também contou com quatro Worshops: Atividade +; Especialidades; Votação e FACEIS-faceis.
Nos Workshops ATIVIDADE + e VOTAÇÃO, foi mostrado aos Caminheiros todas as eleições e conselhos nas quais 
têm voto no CNE.
No Workshop FACEIS-faceis, os caminheiros tiveram oportunidade de desmisti�car as FACEIS e mostrar ferramentas de 
fácil implementação das mesmas no Sistema de Progresso.
No Workshop ESPECIALIDADES, o objetivo prendeu-se com o dar a conhecer aos Caminheiros as ferramentas 
essenciais ao Sistema de Progresso Individual que são as Especialidades.

No dia 18 de novembro de 2017, a equipa pedagógica da IVª secção, da Junta de Núcleo de Braga, realizou o 
Curso de Guias intitulado de Miit. A atividade realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia de Sobreposta, 
da nossa cidade de Braga. A atividade foi destinada a Guias e Sub-Guias de Tribo e a Chefes de Clã.

Os conteúdos abordados pelos caminheiros, no Curso de Guias foram os seguintes: “Capacidades Oratórias”; 
“Liderança”; Speakers Corner (com a participação da Equipa Pedagógica do Cenáculo, que apresentou os obje-
tivos e o imaginário do 16º ciclo); plenário sobre o tema "Se o progresso não nos faz ser Escuteiros o que é que 
nos faz ser?".
A Equipa Pedagógica considerou que o Stafe da atividade efetuou um bom trabalho, destacando a simpatia 
destes para com os participantes.
Considerou que a atividade foi bem preparada e delineada e os conteúdos abordados foram muito importantes, 
tendo em conta o elevado grau de satisfação por parte dos participantes.
No que diz respeito ao quebra gelo inicial, a dinâmica não foi muito bem-sucedida, uma vez que era necessária 
mais interação entre os participantes.

Departamento da 4ª Secção

CURSO DE GUIAS
DATA: 18 de novembro 2017
PRESENÇAS: 43 (caminheiros) e 9 (dirigentes)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 17
LOCAL: Junta de Freguesia de Sobreposta

CENÁCULO
DATA: 10 a 12 de março 2017
IMAGINÁRIO: zootopia
TEMA: Seremos o que quisermos
PRESENÇAS: 86
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 22
LOCAL: Escola Eb2,3 André Soares
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O tempo dado a cada assunto foi pouco, contudo permitiu abrir consciências sem se tornar maçador.
Os caminheiros de uma forma geral, avaliaram a atividade como bastante positiva, animada e com conteúdos 
importantes e úteis para a vivência em Clã.
Destacaram negativamente o quebra gelo inicial, referindo que este foi pouco interativo.
Salientaram também pela negativa, os lanches, uma vez que estes foram muito à base de doces.

Durante o ano de 2017, a Secretaria de Núcleo para os Recursos Adultos deu seguimento ao trabalho desenvolvido 
nos últimos anos na formação dos adultos que se encontram ao serviço do nosso núcleo através de diferentes 
iniciativas.

Prosseguiu com as sessões INFORMA-TE, tendo sido realizada uma sessão prática sobre o funcionamento do 
Sistema Integrado de Informação Escutista (SIIE). Esta iniciativa foi ministrada por formadores do nosso núcleo e 
realizou-se na noite do dia 8 de junho, no auditório da junta de freguesia de Sequeira.

A 4 de novembro, no Seminário Conciliar de S. Pedro e S. Paulo, realizou-se o INDABA, subordinado ao tema “Faz-te 
ao caminho”. Pretendemos formar os nossos recursos adultos sobre diferentes temáticas e fomentar o espírito de 
núcleo entre todos. Com uma dinâmica de percurso entre diferentes postos, foram abordados diferentes temas, 
com especial enfoque na organização do agrupamento. 

Esta atividade contou com a presença de 80 adultos de 21 agrupamentos diferentes e o balanço foi globalmente 
positivo.
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A atividade “Uma Vida a Servir”, tem vindo a lembrar e a homenagear os dirigentes do nosso núcleo que prestam 
serviço há 25 ou 50 anos e é promovida pela junta de núcleo em momento articulado com os agrupamentos.
No ano de 2017 foram homenageados dois dirigentes no Agrupamento 2 - S. Lázaro.
No que diz respeito à formação de adultos, registamos com agrado e de um modo especial, as inscrições para 
formação inicial. Nos quadros abaixo são apresentados os números de formandos que realizaram as diferentes 
formações disponibilizadas pela Junta Regional no ano 2017.

De realçar ainda que durante o ano de 2017 foram investidos 13 dirigentes de 8 agrupamentos do núcleo de 
Braga.
Registamos também com agrado o envolvimento de alguns dirigentes do nosso núcleo na dinamização dos 
vários momentos de formação promovidos pela nossa região.
Esta secretaria participou nos vários encontros do CREFA (Comité Regional de Educação e Formação de Adultos), 
assumindo assim uma participação ativa na discussão de ideias e no lançamento de iniciativas e sugestões com 
o principal objetivo de melhorar a formação dos futuros e atuais dirigentes.

PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO | 2017

EI IPE FGPE MOD. OPETATIVOSMOD. OBRIGATÓRIOS

18 24 20 3113
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SECRETARIA
PROJETOS E PATRIMÓ-

NIO 

As atividades desta secretaria no ano 2017 centraram-se na colaboração com as associações
e instituições, bem como o apoio logístico às atividades de Núcleo.

Esta secretaria colaborou com atividades promovidas ou apoiadas pela Câmara de Braga:
- Corrida Maratona
- Dia da Criança (2 agrupamentos)
- Jogo do Ambiente (25 elementos)
- Festa das Associações da Juventude (2 agrupamentos)
- Corrida do Porco Preto (Comissão de Festas S. João - 50 elementos)

Colaborou também em atividades promovidas pelas seguintes organizações:
- Caminhada da A.I.A. (30 elementos)
- Caminhada da CERCI (30 elementos)
- Banco Alimentar - Em Maio e Dezembro, campanha dinamizada com as Zonas

Foi dado, ainda, apoio logístico ao Núcleo, nas seguintes atividades:
- Dia do Núcleo no campo do Apeadeiro
- ACANAC - Organização dos transportes, tanto dos elementos como do material
- Abertura Regional do Ano Escutista - Transporte dos escuteiros

Para além destas, foi dada colaboração à che�a de Núcleo nas visitas aos Agrupamentos, Núcleos, Conselhos 
Regionais e Nacionais.
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SECRETARIA
COMUNICAÇÃO E 

IMAGEM
O ano de 2017 da secretaria para a comunicação e imagem foi marcado pela apresentação de uma nova imagem 
e pelo reforço de coordenação e cooperação com as restantes secretarias no que se refere à divulgação das 
atividades realizadas.

A comunicação das diferentes iniciativas realizadas fez-se, sobretudo, através das redes sociais, nomeadamente o 
facebook e o Instagram. São redes sociais que se aproximam mais das crianças e jovens, para assim conseguirmos 
fazer chegar até eles a dinâmica que o Núcleo desenvolve.

A partilha de conteúdos foi feita quase sempre no momento da atividade veri�cando-se uma maior interação dos 
membros da página do facebook. Deste modo, o número de pessoas a que  ‘chegamos’ é bem maior, partilhando 
com mais e�ciência aquilo que de melhor se faz. No que diz respeito ao site do Núcleo foram dados passos para a 
criação de um novo site, mais dinâmico, atualizado, para que deste modo se torne um instrumento de ‘busca’ de 
informação e de conteúdos temáticos de apoio às estruturas locais do CNE.

A par de toda a divulgação das iniciativas do núcleo pelos diferentes meios de comunicação, diligenciamos junto 
dos jornais para ‘partilharem’ com a sociedade civil o valor pedagógico do nosso movimento, demonstrando o que 
procuramos fazer e quem somos. 

O trabalho em parceria com as restantes secretarias , na criação de várias imagens de promoção e divulgação 
das atividades/iniciativas foi permanente, bem como garantir que durante a realização das mesmas se �zesse o 
registo fotográ�co de modo a perpetuar o presente no futuro através das fotogra�as/videos.

Em 2017 foi, ainda lançado o concurso para o logótipo d’  “O Apeadeiro”, Centro Escutista de Braga.
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DMF
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CENP . O APEADEIRO
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CONSOLIDADO



geral.jnbraga@escutismo.pt

www.facebook.com/juntadenucleodebraga/


