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“Não existe ensino 
que se compare 

ao exemplo.” 
B.P.
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“A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida,
ou um ornamento que posso pôr de lado; não é um apêndice ou
um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não

posso arrancar do meu ser, se não me quero destruir. Eu sou uma
missão nesta terra, e para isso estou neste mundo.”

Papa Francisco, Evangelii Gaudium (273)

 O ano escutista de 2018/2019 deu continuidade aos inúmeros desafios que o 
Núcleo de Braga vinha a desenvolver nos anos anteriores enriquecido, no entanto, com o 
assinalar de dois marcos históricos que muito devem alegrar os corações dos escuteiros 
que constituem a “família escutista do Núcleo de Braga”. O primeiro marco foi o assinalar 
dos 60 anos de vida deste núcleo e o segundo a inauguração da “segunda parte” (a grande 
obra de recuperação/restauro da antiga Escola do Monte da União de Freguesias de 
Celeirós, Aveleda e Vimieiro) do Centro Escutista do Núcleo de Braga: O Apeadeiro.

 Neste processo de qualificação/proximidade e caminho partilhado com os 
agrupamentos, o ano 2018/2019 ficou marcado pelo contínuo acompanhamento e apoio à 
formação dos adultos de Ferreiros, Arciprestado de Amares em estreita relação com o 
agrupamento padrinho, o agrupamento 660 de Montariol e pelo acompanhamento a 
todos os restantes agrupamentos (sempre que identificamos necessidades ou que nos 
chegavam essas mesmas necessidades) no sentido de, em conjunto, encontrarmos 
estratégias e caminhos para uma boa estruturação e aplicação do método escutista. 
 A realidade do núcleo tem transparecido algumas fragilidades, quer em termos de 
número de adultos ou número de crianças e jovens em alguns agrupamentos. Reflexo disso 
foi a suspensão administrativa de mais um agrupamento, o agrupamento 947 - Chorense, 
do Arciprestado de Terras de Bouro. Esta é uma realidade que nos preocupa e que tem 
prendido a nossa atenção. A par destes constrangimentos temos as inúmeras exigências 
que estão a ser colocadas na gestão dos agrupamentos e que tememos virem a ser mais 
um fator que, se não for encarado com otimismo, confiança e esperança, pode dificultar a
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ação dos agrupamentos. A equipa de núcleo nas suas múltiplas dimensões tem promovido 
iniciativas com vista a esclarecer e a ajudar TODOS, nos agrupamentos, a adaptarem-se às 
transformações iminentes. Iniciativas como sessões de esclarecimento, formação, 
reuniões de apresentação dos novos procedimentos, entre outras situações têm vindo a 
decorrer, pena é que nem todos se sintam ainda motivados a participar. Estamos certos de 
que, apesar das mudanças serem consideráveis, não devem ser entendidas como mais um 
entrave, mas, como fruto da evolução da sociedade onde estamos e como forma de nos 
afirmarmos ainda mais como a associação de excelência (em número mas 
sobretudo em qualidade efetiva dos seus membros) para a formação (não formal) das 
crianças e jovens, não só em Portugal mas no mundo inteiro. Temos todos de olhar com 
confiança para trilharmos o caminho seguro, cumprindo os nossos deveres e dando às 
nossas crianças e jovens testemunho desse cumprimento. O caminho é difícil, mas se o 
fizermos juntos poderemos apoiar-nos uns aos outros e a dor partilhada fica mais 
suportável e as alegrias que tanto nos caracterizam como escuteiros que somos, essas 
crescem exponencialmente. Foi neste sentido que continuamos a apostar na união do 
Núcleo. Só na entreajuda entre agrupamentos, na formação constante e motivação dos 
nossos adultos conseguiremos seguir com passos firmes e seguros. As reuniões com os 
chefes de agrupamento em alturas estratégicas do ano visam, por um lado, incentivar o 
espírito de partilha e, por outro, passar informação relevante para o dia a dia dos 
agrupamentos.
 O início do ano escutista ficou marcado por uma significativa ação de colaboração 
com o Hospital de Braga, realizando uma formação de Suporte Básico de Vida onde 
reunimos cerca de 300 dirigentes, escuteiros e familiares.
 A 3 de maio de 2019 o nosso núcleo acolheu os festivais regionais subordinados ao 
tema “Ser como Tu”. Esta atividade regional realizou-se no Altice Forum Braga e incluiu o 
XII Festival Escutista de curtas metragens/Escurtas, o VI concurso de fotografia escutista, 
o XX Festival Monsenhor Américo e o VI Concurso de peças de fogo de conselho. A 
animação desta atividade ficou a cargo dos caminheiros do núcleo de Braga (21 caminheiros 
mais concretamente), após desafio lançado pela equipa de núcleo aos 
caminheiros que integraram a EP do XVII ciclo de cenáculo, bem como aos seus 
participantes.
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 Lançamos o desafio aos agrupamentos e a alguns escuteiros para revisitarem os 60 anos 
do núcleo de Braga e partilharem uma história. Essa história seria depois publicada num jornal 
local (o Diário do Minho), ao sábado de 15 em 15 dias. Desde fevereiro, mês em que começaram 
as publicações, a comunidade escutista (e não só) pode recordar ou descobrir curiosidades que 
aconteceram em atividades de núcleo, em atividades onde elementos do núcleo tiveram um 
papel de destaque, recordar pessoas e momentos ímpares da nossa história. Foi pena que 
poucos se tivessem sentido motivados a participar apesar das inúmeras insistências da equipa 
de núcleo e da equipa de serviço específica para essa iniciativa e da disponibilização da mesma 
para auxiliar os agrupamentos na escrita dessas histórias. 
 Contudo, foi/é com agrado que notamos a boa receção desta iniciativa e estamos 
certos que acabando o ano civil de 2019 teremos matéria para novas aventuras.

 
 
 
   

        

A junção da celebração do dia de núcleo (o Núcleo de Braga nasceu a 5 de julho de 
1959) e inauguração do edifício do Centro Escutista do Apeadeiro, a 7 de julho tornou-se 
numa verdadeira festa. Um objetivo traçado por esta equipa de núcleo e concluído pese 
embora existam ainda algumas necessidades de mobiliário e de apoio às atividades, para 
colmatar, de modo a que o centro escutista fique em pleno funcionamento. Neste sentido, 
foi lançado aos agrupamentos a iniciativa de “apadrinhamento de um beliche”, que se 
junta às iniciativas aprovadas em conselho de núcleo aquando da aprovação do projeto e 
que visavam a angariação de fundos para esta obra. Esperamos que esta iniciativa tenha 
um bom acolhimento por parte dos agrupamentos e que ao verem esta construção, a 
sintam como sua e colaborem para a sua constante dinamização.

 Estas e outras ações foram desenvolvidas sempre em coordenação com as 
diferentes secretarias de núcleo porque acreditamos que devemos olhar juntos os 
desafios para que nunca vacilemos na seriedade e na esperança de um núcleo mais unido, 
com escuteiros ainda mais fortes.
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 O Escuta orgulha-se da sua Fé e por ela orienta toda a sua vida. O primeiro princípio 
do C.N.E. ficaria reduzido a um bom propósito, se não tivesse conteúdo e não fosse vivido 
por crianças, jovens e adultos, cada um segundo as suas capacidades.
 Para garantir esta vivência estatutária é necessário que em todas as atividades 
escutistas a Pedagogia da Fé esteja presente.
 Para conseguir este objetivo, o Assistente, com a sua Equipa, deve estar presente 
com a disponibilidade possível para animar - "dar alma" - ao "corpo" da atividade 
educativa, na sua preparação, execução e avaliação.
 O Clã 8 do Seminário Conciliar, desde a sua fundação, tem preparado muitos jovens 
seminaristas para a sua futura missão de Assistente.
 Sabemos que a carência de vocações tem exigido aos sacerdotes a acumulação de 
várias paróquias. Para aliviar e enriquecer a missão do Assistente é desejável que ele possa 
contar com alguns Dirigentes leigos.
 Como Assistente de núcleo de Braga tenho sentido a eficaz ajuda da Equipa, em 
muitas atividades. Se isso não acontecesse não poderia abarcar a responsabilidade do 
cargo que assumi.
 A todos os Assistentes dos Agrupamentos e aos Dirigentes que os ajudam agradeço, 
em nome da Igreja, todo o esforço que têm feito para que a Pedagogia da Fé se tenha 
mantido, mesmo quando o Assistente não pode estar presente.
 

ASSISTENTE 
de NÚCLEO
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 Entre outubro de 2018 e setembro de 2019 a secretaria administrativa manteve o 
trabalho de aproximação aos Agrupamentos com a Operação Censos 2019 e a abertura da 
secretaria na sede da Junta de Núcleo, todas as quintas-feiras do ano a partir das 21h30. 
Desta operação Censos 2019 foi possível apurar o efetivo do Núcleo de Braga conforme 
gráficos seguintes:
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 Dando primazia à autonomia dos Agrupamentos esta Secretaria continuou, como 
nos anos transatos, a diligenciar pela resolução das questões colocadas, nomeadamente 
com a inscrição de novos elementos, pagamentos de seguros, desmistificação das várias 
funcionalidades do SIIE e demais procedimentos, tais como a gestão da movimentação de 
dirigentes, condecorações, requisição de calendários, entre outros.
 Em relação ao jogo do KIMBRAGA, deu-se continuidade aos registos das participações 
dos Agrupamentos nas várias iniciativas do Núcleo de Braga, em estreita cooperação com as 
demais secretarias. 
 Esta secretaria deu apoio às diversas secretarias do núcleo, promoveu a divulgação 
junto dos Agrupamentos de todas as iniciativas do núcleo, fomentando o uso do email  
Institucional.

O gráfico abaixo apresenta a bolsa de noites de campo do "Apeadeiro" nos anos de 
2016 a 2019, bem como as noites que os agrupamentos já usufruíram até setembro de 
2019. De referir que os dados apresentados incluem as noites gastas no ano escutista 
2017/2018 (Montariol - 16 noites; S. Lázaro - 150 noites).

No ano de 2018/2019 registou-se a presença de um agrupamento do núcleo de 
Barcelos e outro do núcleo de Guimarães no Apeadeiro.
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 A Secretaria Pedagógica da Junta de Núcleo de Braga dinamizou os Cursos de Guias 
da Iª, IIª e IVª secção, o Encontro de Guias do Núcleo, o XVII ciclo de Cenáculo de Núcleo, o 
Lobicaça (Acampamento de Lobitos), o Acaverde (Acampamento de Exploradores) e o 
RoverUp (Atividade de Caminheiros) por forma a ir de encontro aos principais objetivos a 
que a própria secretaria se propôs. De uma forma geral, todas as atividades decorreram 
com normalidade, indo todas de encontro às expectativas de todos os participantes, tendo 
cada uma das atividades uma apreciação bastante positiva. Nem todas as atividades foram 
amplamente participadas, apesar das datas serem anunciadas e aprovadas em Conselho 
de Núcleo e por isso terão sido em conta aquando do planeamento de atividades dos 
respetivos agrupamentos. 
 A Secretaria Pedagógica tentou por diversas iniciativas promover uma comunicação 
mais eficaz com os chefes de unidade, sem que estas tenham surtido grande efeito, pelo 
que, esta secretaria, irá promover um Encontro de Chefes de Unidade, de modo a tentar 
colmatar esta lacuna existente no nosso Núcleo.
 Em conjunto com as equipas pedagógicas do núcleo, foram dinamizados momentos 
que permitiram o auxílio da aplicação do método escutista, proporcionando a partilha de 
ferramentas entre dirigentes e candidatos a dirigentes.

SECRETARIA
PEDAGÓGICA

Quanto ao jogo Kimbraga, tivemos em conta 23 momentos de núcleo desde 
os censos, atividades pedagógicas, atividades de formação, reuniões de chefes de 
agrupamento e conselhos de núcleo e os resultados apurados serão apresentados 
no INDABA de Núcleo que decorre no dia 16 de novembro de 2019. Os agrupamentos 
que tiverem os três melhores resultados (por resultados entenda-se o maior número de 
presenças em atividades de núcleo) receberão um louvor de núcleo e o primeiro lugar 
receberá, ainda, um vale de 50€ para descontar no DMF.
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Pedagógica da Iª Secção

LOBIGUIA - PEÇA A PEÇA
DATA: 24 de novembro de 2018
IMAGINÁRIO: Construir peça a peça 
PRESENÇAS: 81 (Lobitos)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 17 
LOCAL: Salão Paroquial de Figueiredo, Braga

Conteúdo Descrição
SER – QUERER – FAZER e AMAR – AVANÇAR
• Proporcionar aos Guias e Dirigentes conhecimentos e ferramentas acerca do papel do Guia e de 
conteúdos sobre a secção; 
• Técnica escutista;
• Escolha e preparação do acampamento de Lobitos do Núcleo de Braga;
• Promover trocas de experiências e partilha de materiais entre os participantes.

Objetivos
da

atividade

Avaliação
da

equipa
pedagógica

Aspetos Positivos:
•A divisão em duas alcateias e bandos;
•Utilização da nomenclatura correta da secção;
•A formação sobre formaturas uma vez que incluiu organização e bom funcionamento da alcateia;
•Empenho dos Lobitos nos atelieres;
•Enquadramento dos atelieres com o tema e com as áreas de desenvolvimento;
•A elevada participação dos agrupamentos na apresentação de projetos;
•O encerramento com os lobitos ter sido organizado por bandos, ou seja, os grupos de trabalho da 
atividade, pois os lobitos mostraram-se, mais serenos e atentos.

Aspetos a melhorar (sugestões):
•Próximo curso de guias os lobitos participantes deverão apresentar projetos de forma mais criativa. 
Sugere-se, por isso, incluir uma formação, de como orientar os lobitos para a apresentação dos projetos e 
apresentação das várias técnicas;
•Atribuir a cada agrupamento uma técnica de apresentação;
•Não fazer a apresentação dos projectos ou enriquecimento no final do dia;
•Incluir sempre atelieres práticos tanto para lobitos como para dirigentes.

Avaliação
dos

participantes

Aspetos Positivos:
•Gostaram da dinâmica de partilha, uma vez que sentem falta de material em concreto para trabalharem 
nas alcateias;
•Formação em segurança destacaram-na como muito interessante, salientando que a mesma focou 
aspetos fundamentais.

Aspetos Negativos:
•Os atelieres Totem e Livro de Ouro precisavam de mais tempo para concluir o trabalho proposto;
•O Chefe Rodrigo, do Núcleo de Famalicão, mostrou muito material e apresentou várias sugestões, mas o 
tempo foi pouco tempo para concretizar a tarefa proposta.
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INCRÍVEL LOBICAÇA
DATA: 6 e 7 de julho de 2019
IMAGINÁRIO: Os Incríveis 
LEMA: Descobre o teu poder
PRESENÇAS: 134 (Lobitos)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 15 
LOCAL: Apeadeiro, Braga

Conteúdo Descrição
• Proporcionar aos lobitos oportunidades de vivência da pedagogia escutista e da sua aplicação prática na 
vivência do imaginário;
• Promover trocas de experiências e partilha de materiais entre os participantes. 

Objetivos
da

atividade

Avaliação
da

equipa
pedagógica

Aspetos Positivos:
•Enquadrar o imaginário em todas as áreas de desenvolvimento do progresso;
•Atividade bem estruturada com tempo para tudo;
•Bom aproveitamento do espaço tanto do Apeadeiro como do Campo Escutista “O Moínho”;
•A alimentação a cargo de uma empresa de catering;
•O Domingo ainda teve atividades para além da eucaristia;
•Bom ambiente de relacionamento entre todos os dirigentes.

Aspetos Negativos:
•A distribuição do jantar quando os dirigentes responsáveis pela sua alcateia não asseguraram o jantar de 
todos os seus lobitos. Demoraram-se com a sopa e foram buscar mais tarde o resto do jantar. 

Avaliação
dos

participantes

Aspetos Positivos:
•Os jogos e os ateliers durante toda a caçada;
•O enquadramento do imaginário. 
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Pedagógica da IIª Secção
CURSO DE GUIAS - 2ª EDIÇÃO
DATA: 17 de novembro de 2018
IMAGINÁRIO: Ernst Shakelton e a conquista do Polo Sul 
LEMA: O que Vale é a Viagem
PRESENÇAS: 69 (Exploradores)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 20
LOCAL: Montariol, Braga

Conteúdo Descrição
•Capacitar os formandos (Guias, sub-guias e candidatos) de competências de liderança, estratégias de 
resolução de conflitos;
•Dotar os formandos de ferramentas de organização e dinamização de reuniões de patrulha;
•Relembrar o funcionamento da secção e patrulha;
•Estender a formação aos dirigentes que acompanharam os guias;
•Desenvolver o crescimento social, intelectual e de carácter dos formandos. 

Objetivos
da

atividade

Avaliação
da

equipa
pedagógica

Aspetos Positivos:
•Local e as dinâmicas;
•Participação dos dirigentes nas formações; 
•Elevado número de inscrições e novos agrupamentos a participar.

Aspetos Negativos:
•Limitação de inscrições;
•Pouca participação de dirigentes;
•Faltou um animador.

Aspetos a melhorar:
•Arranjar um animador para futuras edições;
•Incentivar a participação de mais dirigentes. 

Avaliação
dos

participantes

Aspetos Positivos:
•Novas aprendizagens e amizades;
•Diversão; 
•Qualidade dos ateliers e material disponibilizado;
•Oferta do Manual;
•Organização do curso;

Aspetos Negativos:
•Alguns elementos gostariam de maior oferta de ateliers de formação;
•Formações pouco dinâmicas (segundo alguns);
•Quantidade e variedade do lanche  não foi satisfatória;
•Alguns ateliers foram muito teóricos;
•Foi só um dia.
  Aspetos a melhorar:
•Formações para outros cargos;
•Curso com acantonamento/acampamento;
•Formações mais dinâmicas e com conteúdo prático (menos teoria). 
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ACAVERDE
DATA: 27, 28 e 29 de julho de 2019
IMAGINÁRIO: O Antigo Egipto
TEMA: Ta Netjeru – Na Terra dos Deuses
PRESENÇAS: 153 (Exploradores)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 12
LOCAL: Cerca do Mosteiro de Tibães

Conteúdo Descrição
•Ser, da preparação até à realização, uma experiência de referência no percurso escutista de Explorador; 
•Constituir uma oportunidade para afirmar o movimento escutista como uma proposta de 
desenvolvimento sustentável com impacto para a(s) nossa(s) comunidade(s); 
•Proporcionar uma oportunidade de aprendizagem individual e comunitária que ajude a dar resposta aos 
desafios impostos a esta geração de Exploradores; 
•Proporcionar um conjunto de oportunidades educativas que possam concorrer para o progresso  
individual dos Exploradores; 
•Promover o sentido de corpo e de pertença ao CNE.

Objetivos
da

atividade

Avaliação
da

equipa
pedagógica

Aspetos Positivos:
•Local. Disponibilidade e recetividade do Mosteiro;
•Empenho. Sem exceção, todas as patrulhas respeitaram o solicitado quanto ao traje, ao estandarte. As 
construções já foi mais variável;
•Vivência do imaginário;
•Sistema de pontuação;
•Atividades Gerais: Grande Jogo, Jogo Noturno, Fogo de Conselho e Raid correram, no geral, muito bem;
•Disponibilidade dos dirigentes e caminheiros presentes;
•Ter um site da atividade foi útil (havia elementos com caderninhos com toda a informação que estava no 
site);
•Ter uma casa de apoio (Casa de Volfrâmio) para reuniões com dirigentes, guardar material, etc.

Aspetos Negativos:
•A arena estava demasiado afastada de um sub-campo e próxima de outro;
•As WCs químicas nunca são boas para quem as usa;
•Ter de montar água e colocar WC’s;
•Muitos dirigentes ainda continuam a cozinhar para os seus elementos;
•Pouca preparação das cerimónias de abertura e encerramento;
•Eucaristia. Devia ter havido um ensaio antes;
•Os comentários feitos na avaliação  especialmente por dirigentes mostram um problema grave: não se 
trabalha o sistema de patrulhas nos Exploradores. Querer que as construções sejam por expedição, que as 
refeições funcionem por expedição é sim mais simples e exige menos logística, mas não responsabiliza as 
patrulhas.

Aspetos a melhorar:
•Pontuação. Haver maior concordância de critérios entre sub-campos;
•Comunicação. Enviar comunicação via e-mail após as reuniões de dirigentes;
•Pontualidade. As atividades começavam, no mínimo, com 15 minutos de atraso em parte por causa da 
distância de 1 sub-campo;
•Montar equipas de chefia de sub-campo ao invés de ter apenas 1 pessoa;
•Lanche. Efetivamente podia ter sido dada uma garrafa de água a cada miúdo, especialmente no dia do 
Raid.



14

Pedagógica da IIIª Secção
 As atividades da IIIª Secção TEPPIS, prevista para 20 de outubro, e a Atividade de Ar, 
prevista para os dias 13 a 16 de abril, não se realizaram por falta de adesão  dos elementos. 
Assim, e dada a impossibilidade de agenda para o reagendamento das atividades optou-se 
por não se realizarem as atividades mencionadas. Estamos convencidos de que não foi a 
solução ideal mas foi a possível. Gostaríamos de ter proporcionado aos Pioneiros do núcleo 
experiências singulares como as verificadas em anos anteriores mas, apesar de sentirmos 
que fizemos tudo para isso não conseguimos motivar/mobilizar os agrupamentos e as suas 
comunidades. 

Avaliação
dos

participantes

•Toda a atividade foi bem desenvolvida e bem preparada, o local foi excecional penso que poderíamos 
aproveitar este local lindíssimo para realizar mais atividades, os meus parabéns para toda a equipa;
•Os exploradores deveriam ter estado todos juntos a acampar no mesmo campo para haver maior 
oportunidade para interação entre nós mesmo assim conseguimos novas amizades. Acho que os postos de 
água seria a melhor coisa no raid. Para além disso para um próxima tentar localizar os subcampos mais 
perto da arena central. De resto adorei a atividade! 5 estrelas;
•Adoramos o acampamento;
•Gostei muito! Espero para o ano poder voltar a participar;
•Um dos melhores acampamentos com os escuteiros;
•A avaliação que faço da atividade é positiva. Pela opinião dos meus exploradores, também foi, eles 
gostaram muito;
•A abertura e encerramento foram muito pobres e pouco preparado e o cântico de encerramento foi 
desadequado para exploradores. No geral a avaliação que faço é positiva pois tudo se desencadeou de 
forma serena sem percalços e as minhas exploradoras vieram muito animadas.
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Pedagógica da IVª Secção
Miit’18
DATA: 17 de novembro de 2018
IMAGINÁRIO: A Caminho do Triunfo
TEMA: Rumo ao Triunfo 
PRESENÇAS: 42 (Caminheiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 20 
LOCAL: Centro Paroquial Dona Amália Costa Lima - Gualtar - Braga

Conteúdo Descrição
• Capacitar os Guias e os Dirigentes com ferramentas e conhecimentos sobre diversos conteúdos relativos 
à secção e ao papel do guia do clã; 
• Promover trocas de experiências entre os participantes; 
• Partilha de atividades realizadas com sucesso e promover parcerias/intercâmbio de atividades com 
outros Agrupamentos. 

Objetivos
da

atividade

Avaliação
da

equipa
pedagógica

Aspetos Positivos:
•Envolvência dos participantes;
•Temas abordados;
•Dinâmicas efetuadas;
•Diversidade de alimentos;
•Organização da logística para as diversas tarefas/ staff.

Aspetos Negativos:
•Introdução de noviços na atividade em substituição dos Guias e SubGuias;
•Cumprimento de alguns horários.

Aspetos a melhorar:
•Alimentos para vegetarianos;
•Cumprimento de alguns horários. 

Avaliação
dos

participantes

Aspetos Positivos:
•Interesse e envolvência dos temas abordados;
•Partilha de experiências;
•A atividade serviu para esclarecimento de algumas dúvidas sobre a dinâmica da IV;
•Dinâmicas efetuadas;
•Diversidade na alimentação.

Aspetos Negativos:
•O cumprimento de alguns horários;
•A falta de Guias e SubGuias em alguns Clãs, pois o número de noviços foi notório.
  Aspetos a melhorar:
•Convidar outras pessoas para abordar diferentes temáticas;
•Rigor no cumprimento dos horários. 
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XVII CICLO DE CENÁCULO
DATA: 8, 9 e 10 de março de 2019
IMAGINÁRIO: Filme SING
TEMA: Conhece-te, Aceita-te, Supera-te!
LEMA: Rumo à Mudança! 
PRESENÇAS: 114 (Caminheiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 26 
LOCAL: Antiga Faculdade de Teologia de Braga

Conteúdo Descrição
•Aumentar a representatividade de agrupamentos em Cenáculo;
•Compreender de que forma é que cada caminheiro vive a divisa do serviço e perceber de que forma a 
podemos capacitar dentro do nosso núcleo;
•Dar a compreender a importância da participação ativa em Cenáculo e realçar que esta envolve uma 
preparação prévia e um compromisso póstumo, por parte de todos os participantes;
•Clarificar os participantes sobre as diversas atividades de celebração do Centenário do Caminheirismo, 
incentivando a sua participação;
•Dar a conhecer ferramentas que impulsionem a dinamização de clã e a cooperação entre os vários clãs;
•Promover que os caminheiros do núcleo reflitam sobre de que forma podem ser agentes de mudança 
nos dias de hoje e motivá-los a assumir um compromisso individual nesse sentido;
• Sensibilizar e responsabilizar os caminheiros da sua imprescindível participação ativa na relação com o 
Chefe de Clã, percebendo de que forma são convidados a agir para ultrapassar dificuldades presentes na 
relação educativa entre Chefe de clã e caminheiro.

Objetivos
da

atividade

Avaliação
da

equipa
pedagógica

Aspetos Positivos:
•Interajuda e empenho por parte da Equipa Projeto;
•Oradores corresponderam às expectativas;
•Carta de Cenáculo sucinta e objetiva;
•Rápida duração do check-in;
•Boa capacidade de adaptação de horários;
•Motivação e interesse dos participantes face às temáticas debatidas;
•Assinatura da Carta de Cenáculo durante o momento do Compromisso;
•Boa adesão por parte dos participantes a todos os desafios lançados em Cenáculo;
•Grande representatividade de agrupamentos em Cenáculo.

Aspetos Negativos:
•Pouco empenho por parte de alguns membros do STAFF;
•Desrespeito da hora de silêncio, por parte de alguns participantes;
•Pouca adesão dos participantes nos momentos de cantar as músicas;
•Dificuldade em controlar o tempo de alguns workshops;
•Atraso na entrega das camisolas de Cenáculo;
•Avaliações pouco fundamentadas por parte dos participantes.

Aspetos a melhorar:
•Explicação inicial dos diversos espaços em Cenáculo;
•Existência de maior variedade de músicas de animação entre workshops;
•Cativar os participantes a fazer a sua partilha durante o momento do Compromisso.

Avaliação
dos

participantes

Aspetos Positivos:
•Pertinência dos temas debatidos;
•Postura e desempenho dos Oradores;
•Dinâmicas de Animação;
•Interatividade dos Workshops;
•Quantidade e qualidade das refeições.
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CAMINHEIROS 360º
 

Esta estava prevista para o dia 25 de abril, no entanto não foi realizada por falta de adesão dos 
elementos.

Avaliação
dos

participantes

Aspetos Positivos (continuação):
•Possibilidade de saída livre do momento do compromisso, após a assinatura da Carta de Cenáculo;
•Realização do Espetáculo Final;
•Assinatura da Carta de Cenáculo fora do momento da Eucaristia;
•Revelação prévia de alguns temas em debate.

Aspetos Negativos:
•Refeições pouco saudáveis nos Coffee Breaks;
•Pouco tempo para debate das temáticas em alguns workshops;
•Dormitórios com pouco espaço;
•Pouca divulgação dos diferentes espaços existentes em Cenáculo;
•Quantidade diminuta de casas de banho;
•Longa duração do momento do Compromisso.
  Aspetos a melhorar:
•Haver maior clareza da ligação ao Imaginário;
•Passar a haver avaliação da Pegada Presencial;
•Melhorar a dinâmica do Compromisso.



Conteúdo Descrição
• Potencializar a troca de experiências entre os seus participantes;
• Proporcionar uma oportunidade de aprendizagem individual e comunitária, através de um conjunto de 
oportunidades educativas e da vivência em comunidade;
• Assumir-se como o Rover da IVª Secção do Núcleo de Braga.

Objetivos
da

atividade

Avaliação
da

equipa
pedagógica

Aspetos Positivos:
• Boa cooperação, vivência e comunicação entre os elementos da equipa pedagógica da IV alocada à 
atividade;
• Decisão de realização da atividade, apesar do baixo número de inscrições;
• Vivência do imaginário das 12 Tribos de Israel que conferiu singularidade à atividade;
• Preparação da atividade realizada de forma atempada;
• Presença de um elemento para a Saúde;
• Recurso ao carro do Staff da Drave para o transporte do material;
• Cumprimento financeiro da atividade.

Aspetos Negativos:
• Não cumprimento do ponto do regulamento relativo ao limite mínimo de elementos para a realização 
da atividade;
• Reduzida participação dos caminheiros (26 apenas) pôs em causa o cumprimento de um dos objetivos 
para esta atividade: Ser um Rover de Núcleo;
• Acumulação do trabalho por parte dos coordenadores e pouco envolvimento da EPIV e pouca 
capacidade de delegar;
• Divulgação escassa, mesmo entre os escuteiros;
• Maior uniformização com as formas de inscrição em atividades escutistas de outros níveis (inscrições 
através do SIIE) o que revelou maior dificuldade por parte dos elementos;
• Alheamento/ausência de chefes de clã.
  Aspetos a melhorar:
• A comunicação/divulgação, diversificar nos meios e apostar na proximidade e no passa a palavra;
• A reunião de necessidades de patrocínios para a realização da atividade;
• O material de logística utilizado não foi o mais adequado.

Avaliação
dos

participantes

Aspetos Positivos (continuaçáo):
• A atividade foi desafiante;
• Foi uma atividade 100% de Vida na Natureza;
• Houve infinitas madalenas;
• A vivência entre participantes foi muito boa;
• A comunicação foi muito boa;
• O feedback dos participantes in situ foi muito positivo;
• Dinâmica do Lava pés; Cerimonial da Partida; Celebração da Palavra;
• A conversa no programa dos Dirigentes na Drave foi muito positiva;
• A Drave estava com muito silêncio e com a presença de poucos civis, o que fez com que se tornasse um 
local melhor;
• O Fogo de conselho foi simples, mas bastante animado;
• O serviço na Drave foi bom e o trabalho feito foi realmente útil; 
• Houve tempo para tudo: para atividades, dinâmicas, descanso, contemplar o silêncio da aldeia, para 
estar com os outros e, para quem quis, tempo para estar sozinho.
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ROVER’UP
DATA: 19, 20 e 21 de julho de 2019
IMAGINÁRIO: A busca da Terra Prometida pelas 12 Tribos de Israel
TEMA: Em busca da Montanha Prometida
PRESENÇAS: 25 (Caminheiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 9 
LOCAL: Arouca, Manhouce, Moldes, Portela, Bouceguedim, Drave
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Conteúdo Descrição

Avaliação
dos

participantes

Aspetos Negativos:
• O programa das atividades dos Dirigentes na Drave não foi cumprido na sua essência dado o número 
reduzido de chefes de clã presentes (3);
• Conhecimentos de Técnica Escutistas: notou-se que há Caminheiros com grandes lacunas a este nível;
• Preparação fisica: os elementos apresentaram diferentes ritmos, uns com muita preparação e outros 
sem qualquer preparação;
• Os materiais propostos e as dinâmicas sugeridas não foram aproveitadas por todos os elementos;
• Ausência de uma avaliação da atividade imediatamente a seguir ao seu término.
  Aspetos a melhorar:
• Investir mais no Fogo de Conselho;
• Potenciar um momento de ceia/partilha, com todos os participantes e organização;
• Garantir uma maior adequação do transporte utilizado ao percurso percorrido. 
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 No ano escutista de 2018/2019 a Secretaria 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. 
 A 3 de novembro de 2018, no Centro Apostólico do Sameiro, realizou-se o INDABA, 
subordinado ao tema “Sorrir não só com os músculos do rosto, mas sobretudo com os 
músculos do coração”. A dinâmica inicial versou sobre a vida de Sto Inácio de Loyola, à qual 
se seguiram trabalhos por secção sobre o sistema de progresso e o sistema de patrulhas.  
 Pretendemos formar os nossos recursos adultos sobre diferentes temáticas e 
fomentar o espírito de núcleo entre todos. Esta atividade contou com a presença de 74 
adultos de 25 agrupamentos diferentes e o balanço foi globalmente positivo.

No INDABA de 2018 foram apresentados os resultados referentes à 1ª edição do 
KIMBRAGA. Este jogo teve como objetivo distinguir a envolvência dos agrupamentos nas 
iniciativas desenvolvidas pela junta de núcleo. Foram distinguidos os três primeiros 
lugares: S. Lázaro, S. Mamede de Este e Fraião.

 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 2018/2019 foi homenageado 1 
dirigente do Agrupamento 660 – Montariol.

SECRETARIA
RECURSOS ADULTOS
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 No que diz respeito à formação de adultos, registamos com agrado e de um modo 
especial, as inscrições para formação inicial. No quadro abaixo são apresentados os 
números de formandos que realizaram as diferentes formações disponibilizadas pela Junta 
Regional no ano 2018/2019.

 De realçar ainda que durante o ano 2018/2019 foram investidos 11 dirigentes de 6 
agrupamentos do núcleo de Braga. 
 Durante o ano 2018/2019 demos continuidade à formação do agrupamento 9123 - 
Ferreiros, Amares. Os 6 candidatos a dirigentes integraram o agrupamento padrinho (660 - 
Montariol) distribuídos pelas várias equipas de animação, tendo todos eles já realizado o 
Encontro Inicial (EI).
 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 | 2018/2019 

EI IPE FGPE Módulos Obrigatórios Módulos Optativos 

47 20 19 15 10 

 

INFORMA-TE DEZ.2018
DATA: 03 de dezembro de 2018
TEMA: SIIE
PRESENÇAS: 25 (Dirigentes, CD)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 15
LOCAL: Salão Monsenhor Américo

INTEGRAÇÃO DE CONTAS FEV.2019
DATA: 28 de fevereiro de 2019
TEMA: Integração de Contas
PRESENÇAS: 53 (Dirigentes, CD)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 24
LOCAL: Salão Monsenhor Américo

PROCESSO ELEITORAL ABR.2019
DATA: 11 de abril de 2019
TEMA: Processo Eleitoral
PRESENÇAS: 57 (Dirigentes, CD)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 17
LOCAL: Salão Monsenhor Américo

INTEGRAÇÃO DE CONTAS JUN.2019
DATA: 27 de junho de 2019
TEMA: Integração de Contas
PRESENÇAS: 60 (Dirigentes, CD)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 23
LOCAL: Centro Cívico de Palmeira

Prosseguiu-se com as sessões do INFORMA-TE, tendo sido realizadas as seguintes sessões:
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SECRETARIA
PROJETOS E PATRIMÓNIO
 Esta secretaria continuou a colaborar ativamente com diferentes organizações. Este 
ano intensificou-se o apoio às atividades e à coordenação das zonas norte e sul.

 As principais atividades desta secretaria foram:
 - Apoio logístico nas atividades de Núcleo, tais como o ARAE, atividades 
pedagógicas e comemoração do dia do núcleo no Apeadeiro;
 - Apoio às diferentes instituições, nomeadamente colaboração na caminhada da 
AIA, da CERCI, nas campanhas de recolha de alimentos para o Banco Alimentar. Estas 
atividades foram realizadas em estreita colaboração com as zonas;
 - Colaboração com a Comissão da Semana Santa na organização e segurança das 
procissões, bem como na Peregrinação Arquidiocesana ao Sameiro;
 - Várias representações do Núcleo junto dos Agrupamentos, Núcleos, Região e 
Nacional;
 - Coordenação e desenvolvimento do departamento da Proteção Civil do Núcleo.

 

•

•

•

•

•
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SECRETARIA
COMUNICAÇÃO E IMAGEM
 A secretaria para a comunicação e imagem continuou com a coordenação e 
cooperação com as restantes secretarias no que se refere à divulgação das iniciativas 
realizadas. A comunicação das diferentes atividades realizadas fez-se, sobretudo, através 
do facebook e do instagram. São redes sociais que se aproximam mais das crianças e
jovens e muito utilizadas por estes, para assim conseguirmos fazer chegar até eles a 
dinâmica que o Núcleo desenvolve. Neste sentido, procurou-se sempre criar uma imagem 
com uma linguagem gráfica atrativa direcionada para os diferentes públicos-alvo, quer 
dirigente/adultos ou mesmo as nossas crianças e jovens.
 A partilha de conteúdos fez-se com uma linha temporal que consideramos 
necessária de modo a poder ser divulgada e partilhada pelo maior número possível de 
elementos, verificando-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 
eficiência aquilo que de melhor se faz, tendo-se verificado, quer na página do facebook, 
quer no instagram, um aumento de ‘visitantes’/’likes’.

 
 

Lançou-se o novo site do Núcleo (www.jn-braga.pt), com a introdução de novos conteúdos 
e atualização dos dados. Verificamos que é, e pode ser, um instrumento de busca de 
informação de apoio às estruturas locais do CNE, bem como a plataforma de inscrição/ 
reserva para se acampar no Apeadeiro.
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 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 quem somos e o que procuramos 
fazer. 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 fizesse a cobertura fotográfica de modo a perpetuar o 
presente no futuro através das fotografias/videos.

 A par de toda a divulgação das iniciativas do núcleo pelos diferentes meios de 
comunicação, diligenciamos junto dos jornais para partiharem com a sociedade civil o valor 
pedagógico do nosso movimento, demonstrando quem somos e o que procuramos fazer. 
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 fizesse a cobertura fotográfica de modo a perpetuar o 
presente no futuro através das fotografias/videos.

 



Contas

ORÇAM. REAL ORÇAM. REAL

1.1 - Zonas 1 0,00 € 229,00 € 400,00 € 138,02 €
1.2 - Conselhos Nacionais 0,00 € 0,00 € 800,00 € 1 020,70 €
1.3 - Deslocações 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 €
1.4 - Jogo do Núcleo «KimBraga» 0,00 € 0,00 € 200,00 € 50,00 €
1.5 - Outros 0,00 € 0,00 € 300,00 € 481,69 €

Total 0,00 € 229,00 € 2 100,00 € 1 690,41 €
1 Atividades da Zona Centro

ORÇAM. REAL ORÇAM. REAL
2.1 - Atividades 0,00 € 0,00 € 200,00 € 34,69 €

Total 0,00 € 0,00 € 200,00 € 34,69 €

ORÇAM. REAL ORÇAM. REAL

3.1 - Censos 2019 2 34 950,00 € 19 877,90 € 34 950,00 € 19 944,80 €
…
3.8 - Quotização Núcleo Elemento 1 100,00 € 1 028,50 € 0,00 € 0,00 €
3.9 - Derrama 1 980,00 € 1 944,20 € 0,00 € 0,00 €
3.10 - Quotização Núcleo  Agrupamento 600,00 € 585,00 € 0,00 € 0,00 €
3.11 - Quotização «O Apeadeiro» 2 200,00 € 2 301,00 € 2 200,00 € 2 301,00 €
3.12 - Calendários 2019/2020 6 000,00 € 6 748,50 € 4 400,00 € 4 639,75 €
3.13.1 - PAJ - 2ª tranche 2018 1 500,00 € 800,28 € 0,00 € 0,00 €
3.13.2 - PAJ - 1ª tranche 2019 1 500,00 € 1 323,57 € 0,00 € 0,00 €
3.14 - Tansferência DMF 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.15 - Condominio 0,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00 €
3.16 - Secretaria 0,00 € 0,00 € 300,00 € 120,15 €
3.17 - Correios 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 €
3.18 - Comissões Bancárias 0,00 € 0,00 € 50,00 € 60,58 €
3.19 - IUC's 0,00 € 575,80 € 0,00 € 436,75 €
3.20 - Pós-Censos 0,00 € 1 685,20 € 0,00 € 911,00 €
3.21 - Quota extra do Calendário 0,00 € 309,25 € 0,00 € 419,25 €
3.22 - Insignias, Lenços Dirig. e Diplomas 0,00 € 110,50 € 0,00 € 33,00 €
3.23 - Recuperação de Iva - Obras 0,00 € 7 023,68 € 0,00 € 7 023,68 €
3.24 - Orçamento Participativo 2017 0,00 € 31 875,00 € 0,00 € 31 875,00 €
3.25 - Angar. Fundos Lamaçães - APEADEIRO 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €

Total 55 830,00 € 76 688,38 € 42 250,00 € 68 514,96 €

MAPA DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS - OUT 2018 a SET 2019

2 Nesta rúbrica estão incluidos apenas os valores que foram liquidados através do Núcleo relativo à Quota 
Nacional, Internacional, Regional e ainda o seguro escu�sta, seguro de Dirigente, Flor-de-Lis e cartões de 

Filiação. Os pagamentos efetuados pelos agrupamentos por referência bancária diretamente à Nacional não 
estão contemplados.

JUNTA DE NÚCLEO DE BRAGA

Chefia de Núcleo
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Assistência
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Gestão
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Nacional, Internacional, Regional e ainda o seguro escutista, seguro de Dirigente, Flor-de-Lis e cartões de 
Filiação. Os pagamentos efetuados pelos agrupamentos por referência bancária diretamente à Nacional não 
estão contemplados.
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ORÇAM. REAL ORÇAM. REAL

4.1 - EIs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4.2 - CAPs 0,00 € 0,00 € 630,00 € 0,00 €
4.3 - GAFs 0,00 € 0,00 € 210,00 € 0,00 €
4.4 - CALs 0,00 € 0,00 € 210,00 € 0,00 €
4.5 - INFORMA-TE 0,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
4.6 - INDABA 800,00 € 741,50 € 1 300,00 € 1 190,69 €

Total 800,00 € 741,50 € 2 500,00 € 1 190,69 €

ORÇAM. REAL ORÇAM. REAL

5.1 - I Secção 2 100,00 € 2 200,00 €

  5.1.1 - Lobiguia 124,50 € 187,15 €
  5.1.2 - Incrivel Lobicaça 1 600,00 € 1 261,29 €
5.2 - II Secção 4 100,00 € 4 200,00 €
  5.2.1 - Curso de Guias 207,00 € 258,02 €
  5.2.2 - Acaverde 2 910,00 € 2 177,34 €
5.3 - III Secção 6 400,00 € 6 500,00 €
  5.3.1 - TEPPIS 0,00 € 0,00 €
  5.3.2 - Atividade AR 0,00 € 0,00 €
5.4 - IV Secção 2 550,00 € 2 650,00 €
  5.4.1 - MIIT 153,00 € 109,90 €
  5.4.2 - Caminheiros 360º 0,00 € 0,00 €
  5.4.3 - Rover UP 1 025,00 € 1 052,10 €
5.5 - Cenáculo 1 300,00 € 1 825,00 € 1 500,00 € 2 033,82 €
5.6 - Rover 100 0,00 € 112,00 € 0,00 € 270,00 €
5.7 - Encontro Nacional de Guias 0,00 € 163,00 € 0,00 € 151,54 €

Total 16 450,00 € 8 119,50 € 17 050,00 € 7 501,16 €

ORÇAM. REAL ORÇAM. REAL
6.1 - Abertura do Ano Escutista 2 000,00 € 2 205,50 € 2 000,00 € 1 920,00 €
6.2 - Dia do Núcleo 0,00 € 0,00 € 400,00 € 1 190,46 €
6.3 - Investimentos 0,00 € 0,00 € 450,00 € 18,95 €
6.4 - O Apeadeiro 0,00 € 0,00 € 8 000,00 € 21 133,28 €
6.5 - Participação na Allianz CUP 0,00 € 1 986,00 € 0,00 € 1 986,00 €
6.6 - Festivais Regionais 2019 0,00 € 169,60 € 0,00 € 412,70 €

Total 2 000,00 € 4 361,10 € 10 850,00 € 26 661,39 €

ORÇAM. REAL ORÇAM. REAL
7.1 - Novas 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 €

Área Pedagógica
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Projetos e Património
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Comunicação e Imagem
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Recursos Adultos
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

7.2 - Site do Núcleo 0,00 € 0,00 € 30,00 € 45,38 €
Total 0,00 € 0,00 € 130,00 € 45,38 €

TOTAL 75 080,00 € 90 139,48 € 75 080,00 € 105 638,68 €
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RESULTADO 0,00 € -15 499,20 €



Saldo Inicial Saldo Final
Caixa 2 058,65 € 1 027,38 €
Bancos 21 403,12 € 6 935,19 €

Total 23 461,77 € 7 962,57 €

Descrição Valor
PAJ - 2ª tranche 2019 882,38 €
Calendários 2020 4 500,00 €

Total 5 382,38 €

Descrição Valor
Condominio 2019 250,00 €
Calendários 2020 3 850,00 €

Total 4 100,00 €

CAIXA E BANCOS

MAPA DE DIREITOS E COMPROMISSOS FUTUROS

DIREITOS

COMPROMISSOS

Ano Previsto Recebimento
2020

2019
2019

2020

Ano Previsto Pagamento
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Rúbricas Valor Rúbricas Valor
1. Vendas DMF 58 044,40 € 1. Custos de Funcionamento 1 318,81 €
     1.1 - Vendas de Material      1.1 - Material de Escritório 14,22 €
              1.1.1 - Uniformes 54 740,41 €      1.2 - Seguro 112,06 €
              1.1.2 - Campismo 724,40 €      1.3 - Telefone 233,94 €
              1.1.3 - Livros e Impressos 1 229,72 €      1.4 - Electricidade         203,47 € 
              1.1.4 - Outros 1 349,87 €      1.5 - Água 140,08 €

Sub-Total: 58 044,40 €      1.6 -Condomínio 283,56 €
     1.7 - Internet 137,88 €
     1.8 - Outros Custos de Funcionamento         193,60 € 

Sub-Total: 1 318,81 €

2. DMF - Nacional 35 951,72 €
     2.1 Faturas pendentes a 01/10/2018 0,00 €
     2.2 Faturas pagas de Out-2018-Set 2019 35 951,72 €

Sub-Total: 35 951,72 €

3. Outros Fornecedores 8 917,94 €
     3.1 - Compras 8 917,94 €

Sub-Total: 8 917,94 €

4. Pessoal 3 995,00 €
     4.1 - Custos com Pessoal 3 995,00 €

Sub-Total: 3 995,00 €

5. Núcleo 0,00 €
     5.1 -Transferência para o Núcleo 0,00 €

Sub-Total: 0,00 €

58 044,40 € 50 183,47 €

Saldo do Ano Anterior 4 240,51 €

Saldo do Ano 7 860,93 €

12 101,44 €

29 526,80 € 33 156,72 €

0,00 € 4 002,73 €

1 608,17 € 12 038,61 €
2 632,34 € 62,83 €

Saldo Transitado 4 240,51 € Saldo a Transitar 12 101,44 €

Credores p/ liquidar (saldo a 30/09)

Caixa (saldo a 30/09) Caixa (saldo a 30/09)
Banco (saldo a 30/09) Banco (saldo a 30/09)

Credores p/ liquidar (saldo a 30/09)

D.M.F.

MAPA DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS - OUT 2018 a SET 2019

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo para o Ano Seguinte

Total Recebimentos: Total Pagamentos:

Ano corrente ( 2018 ) Ano corrente ( 2019 )

Stock de Artigos em armazem (saldo a 30/09) Stock de Artigos em armazem (saldo a 30/09)
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Rúbricas Previsto Real Rúbricas Previsto Real
1. Vendas DMF 1. Funcionamento

     1.1 - Vendas de Material 55 000,00 € 58 044,40 €      1.1 - Material de Escritório 50,00 € 14,22 €
Sub-Total: 55 000,00 € 58 044,40 €      1.2 - Seguro 120,00 € 112,06 €

     1.3 - Telefone 250,00 € 233,94 €
     1.4 - Electricidade 250,00 €          203,47 € 
     1.5 - Água e Saneamento 150,00 € 140,08 €
     1.6 - Condomínio 200,00 € 283,56 €
     1.7 - Internet 150,00 € 137,88 €
     1.8 - Custos de Funcionamento 230,00 €          193,60 € 

Sub-Total: 1 400,00 € 1 318,81 €

2. DMF - Nacional

      2.1 - Custo das Mercadorias Vendidas 40 000,00 € 36 474,53 €
Sub-Total: 40 000,00 € 36 474,53 €

3. Outros Fornecedores

     3.1 - Custo das Mercadorias Vendidas 3 000,00 € 8 917,94 €
Sub-Total: 3 000,00 € 8 917,94 €

4. Pessoal

     4.1 - Ajudas de Custo 4 600,00 € 3 995,00 €
Sub-Total: 4 600,00 € 3 995,00 €

Total Receitas: 55 000,00 € 58 044,40 € Total Despesas: 49 000,00 € 50 706,28 €

Resultado do Exercício 6 000,00 € 7 338,12 €

Margem Bruta

Margem Liquida 12,64%

MAPA DE RECEITAS E DESPESAS - OUT 2018 a SET 2019

RECEITAS DESPESAS

21,80%
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Rúbricas Previsto Real Rúbricas Previsto
1. Actividades de Angariação de Fundos 1. Actividades de Angariação de Fundos
   1.1 - Caminhada 1 000,00 € 410,00 €      1.1 - Caminhada

   1.2 - Angariação de Fundos - 426-Lamaçães 0,00 € 500,00 €      1.1.1 - Kit's 50,00 €
Sub-Total: 1 000,00 € 910,00 €      1.1.2 - Cartazes e lembranças 50,00 €

Sub-Total: 100,00 €

2. Donativos 2. Limpeza e Manutenção
0,00 € 0,00 €       2.1 - Limpeza e Manutenção do Apeadeiro 400,00 €

Sub-Total: 0,00 € 0,00 €       2.2 - Limpeza e Manutenção do Campo 600,00 €
      2.3 - Electricidade 300,00 €
      2.4 - Água e Saneamento 250,00 €
      2.5 - Gás 300,00 €

Sub-Total: 1 850,00 €

3. Outros recebimentos 3. Outros pagamentos
   3.1 - Transferência Junta de Nucleo 8 000,00 € 21 133,28 €    3.1 - Taxas 0,00 €
   3.2 - Transferência Quota Apeadeiro 2 200,00 € 2 301,00 €    3.2 - Obras no Apeadeiro 50 000,00 €
   3.3 - Recuperação de Iva Obras 22 520,00 € 7 023,68 €    3.3 - Obras no Campo 10 000,00 €
   3.4 - Estadias no Campo 0,00 € 82,50 €    3.4 - Custos financeiros 20,00 €
   3.5 - Orçamento Participativo 2017 0,00 € 31 875,00 € Sub-Total: 60 020,00 €
   3.6 - Fun Gilwell Park 0,00 € 600,00 €
   3.7 - Participação Allianz CUP 0,00 € 1 986,00 €

Sub-Total: 32 720,00 € 65 001,46 €

Total Recebimentos: 33 720,00 € 65 911,46 € Total Pagamentos: 61 970,00 €

6 786,36 €

Saldo Inicial
(01-10-2018)

Saldo Final
(30-09-2019)

Caixa 209,44 € 0,00 €
Bancos 4 177,70 € 11 173,50 €
Total 4 387,14 € 11 173,50 €

Descrição Valor
Orçamento Participativo 2017 10 625,00 €
Recuperação de IVA das Obras 8 541,13 €
Recuperação de IVA das Obras 12 397,50 €
Fundo Gilwell Park 400,00 €

Total 31 963,63 €

Descrição Valor
Obras no Apeadeiro - 4ª T. 2ª F. -11 521,20 €
Obras no Apeadeiro - Extras -10 745,77 €

Total -22 266,97 €

MAPA DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS - OUT 2018 a SET 2019

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

O APEADEIRO

CAIXA E BANCOS

Resultado

MAPA DE DIREITOS E COMPROMISSOS FUTUROS

DIREITOS
Ano Previsto 

2019
2019

2019
2019

2020
2020

COMPROMISSOS
Ano Previsto

PAGAMENTOS

Real

14,64 €
0,00 €

14,64 €

202,68 €
704,23 €
66,27 €

117,22 €
0,00 €

1 090,40 €

0,00 €
53 859,08 €
4 121,98 €

39,00 €
58 020,06 €

59 125,10 €
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Rúbricas Valor Rúbricas Valor
1. Junta de Núcleo 1. Junta de Núcleo
   1.1 Chefia de Núcleo 229,00 €    1.1 Chefia de Núcleo 1 690,41 €
   1.2 Assistência 0,00 €    1.2 Assistência 34,69 €
   1.3 Gestão 76 688,38 €    1.3 Gestão 68 514,96 €
   1.4 Recursos Adultos 741,50 €    1.4 Recursos Adultos 1 190,69 €
   1.5 Pedagógica 8 119,50 €    1.5 Pedagógica 7 501,16 €
   1.6 Projectos e Património 4 361,10 €    1.6 Projectos e Património 26 661,39 €
   1.7 Comunicação e Imagem 0,00 €    1.7 Comunicação e Imagem 45,38 €

Total 90 139,48 € Total 105 638,68 €

2. DMF 2. DMF
   2.1 Vendas DMF 58 044,40 €    2.1 Custos de Funcionamento 1 318,81 €

   2.2 DMF - Nacional 35 951,72 €
   2.3 Outros Fornecedores 8 917,94 €
   2.4 Pessoal 3 995,00 €
   2.5 Núcleo 0,00 €

Total 58 044,40 € Total 50 183,47 €

3. O Apeadeiro 3. O Apeadeiro
   3.1 Actividades de Angariação de Fundos 910,00 €    3.1 Actividades de Angariação de Fundos 14,64 €
   3.2 Donativos 0,00 €    3.2 Limpeza e Manutenção 1 090,40 €
   3.3 Outros Recebimentos 65 001,46 €    3.3 Outros Pagamentos 58 020,06 €

Total 65 911,46 € Total 59 125,10 €

Total Recebimentos: 214 095,34 € Total Pagamentos: 214 947,25 €

Saldo do Ano Anterior 32 089,42 €

Saldo do Ano -851,91 €

Saldo para o Ano Seguinte 31 237,51 €

Banco (saldo a 30/09) 27 188,99 € Banco (saldo a 30/09) 30 147,30 €
Caixa (saldo a 30/09) 4 900,43 € Caixa (saldo a 30/09) 1 090,21 €

Saldo Transitado 32 089,42 € Saldo a Transitar 31 237,51 €

- Imputar o resultado negativo do exercício relativo ao ano de Outubro 2018 a Setembro de 2019, da Junta de Núcleo, no montante de 

-

-15499,20€, aos Resultados Transitados.

- Imputar o resultado positivo do exercício relativo ao ano de Outubro 2018 a Setembro de 2019, do DMF, no montante de 7860,93€, à 
Junta de Núcleo de Braga.

- Imputar o resultado positivo do exercício relativo ao ano de Outubro 2018 a Setembro de 2019, do APEADEIRO, no montante de 
6786,36€, à Junta de Núcleo de Braga.

A Junta de Núcleo de Braga propõe: 

JUNTA DE NÚCLEO - D.M.F DE BRAGA - O APEADEIRO
Mapa de Recebimentos e Pagamentos Consolidado 

OUT 2018 a SET 2019

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Ano anterior ( 2018 ) Ano corrente ( 2019 )
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geral.jnbraga@escutismo.pt
http://www.jn-braga.pt/

www.facebook.com/juntadenucleodebraga/


