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Entre 2017 e 2020, várias foram as atividades e 
propostas educativas e pedagógicas preparadas 
pelas várias secretarias de núcleo.
Queremos registar todos os momentos partilhados e 
deixar este retrato a todos os agrupamentos para 
memória futura.  Temos em nós a esperança de que 
todos os elementos que fizeram parte de tudo aquilo 
que aqui vão poder reviver, o façam com o orgulho 
tipicamente escutista, e que as memórias suscitadas 
tragam de novo as boas emoções vividas e a vontade 
de continuar a viver em Núcleo!
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CAMINHADA ESCUTISTA 2017  |  24 de setembro  |

Todos nós, em algum momento 
da nossa vida, já escutamos a 
expressão 'a união faz a força'. É 
uma expressão sobejamente 
conhecida e usada, mas de uma 
sabedoria imensa. O sucesso do 
nosso trabalho passa muito pela 
medida em que conseguimos 
estabelecer laços de união.
A singularidade de cada um é 
muito importante mas, para 
alcançar um bem maior essa 
singularidade deve trabalhar em 
prol do todo.
No 58.º aniversário quisemos 
celebrar a união, agradecer o 

caminho percorrido em conjunto 
e pedir a graça de nos 
mantermos unidos por muitos e 
mais anos pelas crianças e jovens 
do Núcleo de Braga.
Foi, por isso que nos reunimos, 
no passado dia 9 de julho de 
2017, no campo escutista d’O 
APEADEIRO. Um espaço que se 
tem vindo a concretizar e que 
espera por todos nós para lhe 
dar vida.

Juntos vamos mais além!!!

58º Aniversário do NÚcleo #2017
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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.

INDABA 2017

Nos dias 21 e 22 de outubro 
decorreu o Curso de Guias da IIIª 
Secção do Núcleo de Braga.
Com o lema “Orienta-te”, os Guias 
receberam formação em várias 
vertentes fundamentais para 
serem melhores Guias, como 
orientação, preparação para 
caminhadas, gestão de equipas, 
organização do CNE, socorro e 
salvamento, com a colaboração 
do Grupo de Intervenção de 
Proteção e Socorro da GNR, e 
ainda preparação e elaboração 
de um projeto.
Foram ainda testados os 

conhecimentos dos Guias acerca 
da nossa cidade, ao longo de um 
Peddy Paper no dia 21, que 
proporcionou momentos de 
grande diversão e união.
Inspirados pelos ensinamentos 
do Fundador, “Ask the Boy”, e 
utilizando tudo o que 
aprenderam ao longo do �m de 
semana, os Guias tiveram ainda a 
oportunidade de realizar uma 
Feira de Projetos, onde 
idealizaram a próxima grande 
atividade da IIIª Secção do 
Núcleo de Braga.

CURSO DE GUIAS III #2017

AOFAZ-TE
Caminho 

Indaba
Núcleo de Braga
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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 
Projecto do Cenáculo, que 
apresentou os objetivos 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 Sta� 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.

MIIT #2017

“UNIR, AGIR E … CONSTRUIR” foi 
o desa�o que lançamos neste 
triénio a todos os Lobitos do 
núcleo de Braga. 
A partir do “UNIR” pretendemos 
dar um contributo positivo para 
todos os agrupamentos que 
constituem o Núcleo de Braga e, 
que vejam em nós uma 
oportunidade para melhorarem e 
partilharem as suas experiências 
connosco. 
Começamos por desenvolver 
este tema com o Curso de Guias 
“Lobiguia” que organizamos da 
seguinte forma:
Imaginário: “Up Altamente”
Local: Seminário dos Carmelitas, 
Espinho, Braga
Temas abordados:
- O que são as especialidades; 
- Como dinamizar um conselho 

de guias; 
- Técnicas de animação.
Por considerarmos que tanto os 
lobitos como os dirigentes que 
lhes estão afetos devem ouvir a 
mesma linguagem e ter as 
mesmas experiências para 
melhor aplicar os conhecimentos 
adquiridos e, posteriormente, 
melhor operacionalizar os 
objetivos da formação, os 
conteúdos abordados neste 
Lobiguia foram os mesmos para 
os lobitos e para os dirigentes 
que os acompanharam.

LOBIGUIA ALTAMENTE #2017
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Nos dias 20 e 21 de janeiro de 
2018 realizou-se o Curso de Guias 
sob o tema “O que vale é a 
viagem”, onde se abordaram 
assuntos como: a Liderança, 
competências para o 
desempenho dos cargos, Sistema 
de Patrulhas, com o objetivo de 
capacitar os exploradores com as 
habilidades necessárias para 
ajudar, com planeamento e 
execução, a organização das 
atividades de uma forma e�caz 
na sua Unidade.
Os exploradores foram chamados 
à Aventura no Patronato da Nossa 
Senhora da Torre, na paróquia da 
Sé da nossa cidade de Braga.

A equipa pedagógica da IIª 
secção considerou que o curso 
disponibilizou momentos de 
formação, de partilha de 
vivências e debate de ideias que 
enriqueceram os elementos 
participantes.
A avaliação do curso feita pelos 
formandos, dirigentes e equipa 
de animação foi bastante 
positiva.

CURSO DE GUIAS II #2018

PÕE-TE A PIQUE! #2018
Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro 
realizou-se a Atividade de 
Montanha da IIIª Secção do 
Núcleo de Braga. Com o lema: 
“Conquista a Montanha - Põe-te 
a Pique!” e seguindo o 
Imaginário do �lme “O Herói de 
Hacksaw Ridge”, a Serra da 
Estrela �cou mais azul por esses 
dias.
Com cerca de 250 participantes, 
vindos de 19 agrupamentos, 
com 36 Equipas e 25 Dirigentes 
Acompanhantes, a IIIª Secção 
recordou a importância de 
valores como a união, lealdade e 
sacrifício pelo Próximo, 
demonstrados ao longo de 
atividades como um Raid de 
Cidade em Seia, onde foram 
testados os seus conhecimentos 
sobre a IIIª Secção e Pioneirismo, 
e Raids de Montanha pelos 
trilhos da bela vila de Loriga, 

onde a sua coragem e 
determinação foram postas à 
prova, apesar das adversidades 
meteorológicas.
A IIIª Secção teve ainda alguns 
momentos de descontração e 
diversão, com a subida à Torre e 
um almoço convívio no último 
dia da atividade.
No �nal, �cou o sentimento de 
que, depois desta conquista, há 
montanhas mais altas a escalar.
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Foi nos dias 9, 10 e 11 de março, 
na escola EB2,3 de Gualtar, que 
decorreu o Cenáculo do Núcleo 
de Braga. Cento e seis 
caminheiros do núcleo aceitaram 
o desa�o e entraram no 
imaginário “Coco – A vida é uma 
festa”. 
Os temas abordados em 
workshops foram envolvimento 
jovem, sistema de patrulhas, 
sistema de progresso e atividades 
da IV e, este ano, de forma a 
marcarmos a diferença, tivemos 
um sistema de fórum livre, 
durante a tarde de sábado, 
abordando temáticas como a 
partida, as atividades 
internacionais, a importância do 
lenço e da promessa e a fé. Como 

término dos nossos trabalhos de 
fórum, tivemos também um 
plenário acerca do Desa�o na IV. 
Durante esta atividade, os nossos 
caminheiros foram incentivados a 
viver o lema “Entra nesta jornada 
e agarra o teu momento” e 
alcançaram-no facilmente. 
Entraram na jornada sem medos, 
deixaram os receios para trás, e 
agarraram o momento, as 
oportunidades que lhes surgiram. 
Toda a atividade foi re�exo da 
força e da vontade dos 
caminheiros do nosso núcleo em 
serem verdadeiras sementes de 
mudança, de que juntos 
podemos trabalhar para um 
núcleo melhor.

XVI CICLO DE CEnÁCULO #2018

No dia 15 de abril de 2018, 
realizou-se o Des�le dos Animais 
da Selva, na Escola Eb2 e 3 de 
Celeirós, Braga, com o imaginário 
“Livro da Selva”. Nesta atividade 
estiveram presentes 206 lobitos, 
com um total de 15 
Agrupamentos.
A equipa pedagógica da Iª secção 
considerou que os objetivos 
propostos foram atingidos, 
tendo os lobitos e as equipas de 
animação correspondido às 
expectativas criadas para esta 
atividade.
A atividade não decorreu sob as 
melhores condições meteorológicas, 
no entanto toda a dinâmica 
envolvente permitiu que 
decorresse tudo conforme 
planeado.
Alguns aspetos necessitam, no 

entanto, de ser acautelados:
- o espaço para apresentação dos 
carros dos Animais da Selva foi 
considerado pequeno e 
desadequado, uma vez que não 
foi possível movimentar o 
carrinho no momento da 
avaliação / apresentação, tendo 
sido desmotivador para os 
lobitos que se empenharam na 
sua construção;
- a dinâmica de avaliação da 
atividade não foi considerada 
adequada, uma vez que o 
momento foi muito demorado, 
tendo sido feita a sugestão da 
mesma passar para uma 
atividade posterior, uma 
avaliação por alcateia/bando;
- Considerou-se também que 
deviam ter sido proporcionados 
mais momentos de animação.

DESFILE ANIMAIS DA SELVA #2018
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O Caminheiro 360º realizou-se 
nos dias 24 e 25 de abril de 2018 
e teve como público-alvo os 
caminheiros do nosso núcleo. 
Sendo uma atividade de 
inscrição individual, os 
participantes, agrupados em 
tribos, foram desa�ados a ser 
turistas da sua própria cidade e, 
através de um jogo de cidade, 
tiveram a oportunidade de 
interagir com uma das seguintes 
entidades locais:  Rusga São 
Vicente, Hospital Braga, Equipa 
Espiral, Casa Saúde Bom Jesus, 
Capela Árvore da Vida e os 
Bombeiros Sapadores de Braga. 
Esta edição contou também com 
a realização de workshops 
técnicos dinamizados por 

dirigentes convidados.
Esta equipa pedagógica avaliou 
positivamente a atividade, 
destacando ainda sugestões de 
possíveis workshops como 
técnicas de animação para fogos 
de conselho, método escutista, 
sistema de progresso, bem como 
temas relacionados com a fé.
A avaliação geral da atividade 
feita pelos caminheiros variou 
entre o bom e o muito bom, 
assinalando como aspetos 
negativos a pouca adesão dos 
caminheiros e o facto da 
atividade se ter realizado ao 
meio da semana.

CAMINHEIRO 360º #2018

No dia do aniversário da 
fundação do CNE realizou-se no 
Monte da Consolação e no Bom 
Jesus do Monte, em Braga, uma 
atividade para os exploradores, 
que contou com 149 elementos 
de 12 agrupamentos diferentes.
Esta atividade quis proporcionar 
ao explorador o desenvolvimento 
das suas capacidades físicas e 
emocionais; de possibilitar a 
procura do saber sempre mais; 
de promover situações que 
levem o explorador a procurar 
soluções perante problemas 
identi�cados e de proporcionar 
vivências em grupo.
A equipa pedagógica da IIª 
secção considerou que a 
promoção do convívio, da 
aprendizagem, da união entre 
patrulhas e a (re)descoberta de 

novos locais da nossa cidade 
foram aspetos bastante positivos 
atingidos.
A melhorar em futuras atividades 
consideramos necessário a 
realização de jogos mais curtos e 
circunscrever a atividade a um só 
local.
Pela avaliação dos elementos 
participantes a alegria e 
satisfação foram constantes, 
destacando-se o encontro e 
convívio entre elementos de 
diferentes agrupamentos; a 
realização do questionário; o 
peddy paper sobre o Bom Jesus 
e a união criada entre as 
patrulhas.

ATIVIDADE II | RAID #2018
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Um Campo Escutista é como uma 
tela em branco onde o artista, 
personalizado em cada escuteiro, 
dá asas à sua imaginação, põe em 
evidência os dons com que foi 
presenteado e que é chamado, 
diariamente a pôr-se ao serviço dos 
outros. No 59.º aniversário do 
Núcleo de Braga (8 julho de 2018), 
reunimos a família escutista e 
juntos demos início à pintura desta 
nova tela, com a inauguração do 
campo escutista: O Apeadeiro.
Pretendemos que este espaço 
possua as ferramentas necessárias 
à prática de atividades escutistas e 
que seja, também, um espaço de 
valorização e desenvolvimento da 
comunidade onde está inserido.
Esta tela (o campo escutista O 
Apeadeiro) é um desa�o abraçado 
há já alguns anos que que começa 

agora a ganhar cor. É um desa�o 
que conscientemente sabemos 
que nunca estará acabado porque 
teremos sempre forma de o 
enriquecer. Mas queremos que seja 
um desa�o abraçado por todos os 
associados e por toda a 
comunidade. Cada um é desa�ado 
a escutar e a realizar as palavras de 
Sto Inácio de Loyola que dizem: 
«Age como se tudo dependesse de 
ti, mas consciente de que na 
realidade tudo depende de Deus».
Neste sentido con�amos na 
proteção divina, a ela iremos pedir 
que abençoe este espaço e todos 
quantos aqui estiverem como 
artistas para embelezar a obra 
criativa de Deus.

59º Aniversário do NÚcleo #2018

CAMINHADA ESCUTISTA 2018  |  10 de junho  |
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O Rover Cenas teve lugar de 13 a 
15 de julho de 2018 e foi uma 
iniciativa aberta a todos os 
caminheiros do CNE. Seguindo o 
lema “Segue a tua Cena!” e com o 
imaginário baseado no �lme de 
animação “O Livro da Vida”, a 
atividade representou uma 
viagem temática sobre 3 vertentes: 
#DAR, #RECEBER, #CONSTRUIR 
contando também com várias 
ações de serviço e com a 
colaboração de várias entidades 
e projetos locais tais como a 
Câmara Municipal de Braga, a 
TUB (transportes urbanos de 
Braga), o Projeto Rios, o Habitat 
para a Humanidade, o Colégio 
Nossa Senhora das Graças, as 
O�cinas de São José, a Casa da 
Torre de Soutelo  o Centro 

Escutista de Braga – O 
Apeadeiro.  O acampamento 
culminou num espírito de 
celebração e descoberta da 
cidade de Braga que acolheu 
esta primeira edição.

ROVER CENAS #2018

Nos dias 15 e 16 de setembro de 
2018 realizou-se a Atividade de 
Água, nas correntes do rio 
Cávado, na praia �uvial de 
Merelim S. Paio, Braga.
Esta atividade tinha como 
objetivos a troca de experiências 
entre os participantes; 
proporcionar uma oportunidade 
de aprendizagem individual e 
comunitária, através da prática 
da técnica escutista.
Terminada a atividade, a equipa 
pedagógica concluiu que os 
objetivos lançados foram 
atingidos, tendo as equipas 
demonstrado empenho e 
criatividade na construção das 
jangadas, mantendo sempre 
alegria e boa comunicação ao 
longo das várias eliminatórias. 
Destaque, também, para o 

número de jangadas em prova
ter ultrapassado o veri�cado em 
regatas de anos transatos.
A equipa pedagógica da IIIª 
Secção refere como aspetos 
negativos o reduzido dinamismo 
na fase de inscrições bem como a 
reduzida participação quer em 
número de elementos, quer em 
número de agrupamentos. Esta 
realidade deve-se, em parte, ao 
facto da atividade se realizar no 
início do ano escutista.
Outro aspetos negativo foi a 
resposta tardia dos meios de 
segurança (chegou muito em 
cima do acontecimento) e a 
pouca dinâmica do momento da 
“Festa Azul”.

PÕE-TE A FRESCO! REGATA 2018
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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.

INDABA 2018

No dia 17 de novembro de 2018, 
a equipa pedagógica da IVª 
secção, da Junta de Núcleo de 
Braga, realizou mais um “Miit”, o 
Curso de Guias da IV, desta vez 
no Centro Paroquial Dona 
Amália Costa Lima, em Gualtar. 
Nesta atividade em que o 
imaginário foi o livro de B.P.  “A 
Caminho do Triunfo”, 
participaram 42 caminheiros, 
num total de 20 agrupamentos.
A Equipa Pedagógica salientou 
como aspetos positivos a 
envolvência dos participantes, os 
temas abordados, as dinâmicas 
efetuadas, a diversidade de 
alimentos e a organização da 

logística para as diversas tarefas/ 
sta�.
Como aspetos negativos a 
introdução de noviços na 
atividade em substituição dos 
Guias e SubGuias e o 
incumprimento de alguns 
horários.
Deixou ainda sugestões como a 
introdução de alimentos para 
vegetarianos e cumprimento de 
alguns horários como pontos a 
melhorar em atividades futuras.

Miit #2018
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O Curso de Guias da II Secção 
decorreu no dia 17 de novembro 
de 2018 em Montariol, e teve a 
participação de 69 exploradores, 
de 20 agrupamentos do Núcleo. 
O Imaginário vivido foi “Ernst 
Shakelton e a conquista do Polo 
Sul” com o lema “O que Vale é a 
Viagem”.
A atividade tinha como 
objectivos capacitar os 
formandos (guias, sub-guias e 
candidatos) de competências de 
liderança e estratégias de
resolução de con�itos, 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 e  desenvolver o 

crescimento social, intelectual e 
de carácter dos formandos.
A Equipa Pedagógica destaca 
como aspetos positivos o local e 
as dinâmicas, a participação dos 
dirigentes nas formações, o 
elevado número de inscrições e o 
número de novos agrupamentos 
participantes. 
Os aspetos negativos foram as 
limitação de inscrições, a pouca 
participação de dirigentes e a 
falta de um animador.

CURSO DE GUIAS II #2018

No dia 24 de novembro de 2018, a 
equipa pedagógica da Iª secção da 
Junta de Núcleo de Braga, realizou o 
segundo Curso de Guias, desta vez 
em Figueiredo. O Imaginário da 
Atividade foi “Construir Peça a Peça”, 
e a atividade contou com 81 lobitos 
de 17 agrupamentos diferentes.
A Equipa Pedagógica salientou 
como aspetos positivos a divisão 
dos lobitos em duas alcateias e 
respetivos bandos; a utilização da 
nomenclatura correta da secção; a 
formação sobre formaturas, uma vez 
que incluiu organização e bom 
funcionamento da alcateia; o 
empenho dos lobitos nos atelieres; o 
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.
Como aspetos a melhorar a equipa 
concluiu que no próximo curso de 
guias os lobitos participantes 
deverão apresentar projetos de 
forma mais criativa; que se deve 
atribuir a cada agrupamento uma 
técnica de apresentação; não fazer a 
apresentação dos projectos ou 
enriquecimento no �nal do dia; e 
ainda incluir sempre atelieres 
práticos tanto para lobitos como 
para dirigentes.

LOBIGUIA PEÇA A PEÇA #2018
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Encontro de guias 2019  |  17 de março  |

O XVII Ciclo de Cenáculo do Núcleo 
de Braga foi nos dias 8, 9 e 10 de 
março de 2019. O imaginário da 
atividade foi o �lme “Sing”, e 
atividade foi desenhada sob o tema 
“Rumo à Mudança!”. Estiveram 
presentes  na Antiga Faculdade de 
teologia de Braga 114 caminheiros 
do Núcleo, de 26 agrupamentos 
diferentes.
A atividade tinha como principais 
objectivos:
- 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;
- Clari�car 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 re�itam 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 di�culdades presentes 
na relação educativa entre chefe de 
clã e caminheiro.

XVII CICLO DE CEnÁCULO #2019
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CAMINHADA ESCUTISTA 2019  |  19 de maio  |

A grande atividade de lobitos do 
triénio foi sem dúvida a Incrível 
Lobicaça, atividade essa que 
teve  o �lme “Os Incríveis” como 
imaginário, escolhido pelos 
próprios lobitos.  Esta atividade 
decorreu nos dias 6 e 7 de julho 
de 2019, e contou com a 
presença de 134 lobitos de 15 
agrupamentos. 
Os objectivos da atividade 
começavam por proporcionar 
aos lobitos oportunidades de 
vivência da pedagogia escutista 
e da sua aplicação prática na 
vivência do imaginário, bem 
como promover trocas de 
experiências e partilha de 
materiais entre os participantes.
No �nal da atividade era notória 
a alegria nos rostos não só dos 
lobitos bem como  dos dirigentes, 
pelo que a Equipa Pedagógica 
da primeira secção salientou 

como aspectos positivos:
O enquadramento do imaginário 
em todas as áreas de 
desenvolvimento do progresso;
A boa estrutura da atividade, 
com tempo para tudo; o bom 
aproveitamento do espaço tanto 
do Apeadeiro como do Campo 
Escutista “O Moínho”; a  
alimentação a cargo de uma 
empresa de catering; o facto de 
no domingo o programa ainda 
ter atividades para além da 
eucaristia e sobretudo o bom 
ambiente de relacionamento 
entre todos os dirigentes.

Incrível Lobicaça #2019



2017-2020_#13

O Rover UP decorreu entre os dias 19 e 
21 de julho em Drave sob o imaginário 
“As 12 tribos de Israel” e com o lema 
“em busca da terra prometida”. A 
segunda edição desta atividade 
contou com a participação de 25 
caminheiros de 9 agrupamentos 
diferentes.
Neste acampamento desenvolvido 
para os caminheiros do núcleo de 
Braga e chefes de clã, a renúncia ao 
mais cómodo e a superação de 
limitações foi possível graças à 
camaradagem sentida entre os 
participantes. Para além da caminhada 
e do serviço à base nacional da IV 
secção, houve destaque para a 
importância do momento da Partida 
tendo sido realizada uma cerimónia 
simbólica com todos os participantes 
que se encontravam prestes a partir.
A avaliação dos participantes revelou 

vários aspectos positivos, tais como: 
- Foi uma  atividade muito desa�ante e 
completamente focada na  Vida na 
Natureza; 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. 

ROVER UP #2019

O Núcleo de Braga do Corpo Nacional 
de Escutas foi o�cialmente 
constituído no dia 5 de julho de 1959. 
Nesta altura, em que assinalamos 6 
décadas de momentos e aventuras 
partilhadas, por tantas crianças e 
jovens que foram aceitando o desa�o 
de dizer sim a um ideal de vida que 
Baden Powell deixou como legado, 
não podíamos deixar passar em claro 
este marco. Ao longo deste ano 
escutista, agrupamentos e escuteiros 
foram desa�ados a contar histórias 
vividas em atividades escutistas e 
quinzenalmente aos sábados, o jornal 
Diário do Minho, partilhava as nossas 
histórias.
“60 anos, 60 histórias” que trouxeram 
à memória de muitos a alegria, a 
superação que é ser escuteiro. Mas, 
muito mais temos para assinalar. Em 
dia de festa (7 julho), inauguramos 
aquele que é o Centro Escutista do 
Núcleo de Braga: O Apeadeiro, dando 
continuidade ao projeto e à 

inauguração do campo escutista d’O 
Apeadeiro, realizada a 8 julho de 2018.
É uma obra que uniu muitas vontades, 
sonhada e concretizada com esforço 
mas com a certeza de que será uma 
mais valia para a crescente a�rmação 
do movimento escutista no núcleo de 
Braga composto pelos Arciprestados 
de Braga, Amares e Terras de Bouro.
60 anos de escutismo encerram em si 
uma riqueza ímpar que ganha um 
sentido ainda mais especial quando é 
partilhada, festejada e devolvida 
àqueles que hoje são a alma e o 
testemunho vivo de um bem maior: 
os escuteiros.
60 anos de caminho percorrido sem 
olhar tanto ao desgaste das solas das 
botas, mas mais para o bem que se vai 
fazendo e para os sentimentos tão 
bons com que se vai enchendo os 
corações.
Que o escutismo continue a ser 
celebrado pelos sorrisos de tantas e 
tantos escuteiros.

60 Anos Núcleo #2019
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No ano escutista de 2019/2020 a 
Secretaria para os Recursos Adultos 
realizou mais um INDABA de núcleo. 
Esta atividade realizou-se no dia 16 de 
novembro de 2019, no Seminário 
Nossa Senhora da Conceição e teve 
como objetivo formar os nossos 
recursos adultos sobre diferentes 
temáticas: Sistema de Progresso, 
Percurso Pessoal de Formação 
Contínua e SIIC – Sistema Integrado 
de Informação Contabilística. Inerente 
a esta atividade está sempre o 
fortalecimento do espírito de núcleo e 
de entreajuda entre todos os 
dirigentes e candidatos a dirigente do 
nosso núcleo. O INDABA 2019 contou 
com a presença de 86 adultos de 24 

agrupamentos diferentes e o balanço 
foi globalmente positivo. De salientar 
que o módulo “Sistema de Progresso” 
foi validado como formação contínua 
para os 76 dirigentes que 
participaram. Inserido no INDABA 
2019, realizamos também “Uma Vida a 
Servir” que tem como objetivo 
lembrar e a homenagear os dirigentes 
do nosso núcleo que prestam serviço 
há 25 ou 50 anos. Em 2019 foram 
homenageados: 1 dirigente do 
agrupamento 25 – Merelim S. Pedro, 1 
dirigente do agrupamento 427 – 
Celeirós, 2 dirigentes do agrupamento 
459 – Palmeira, 1 do dirigente do 
Agrupamento 660 – Montariol e 1 
dirigente do agrupamento 1060 – 
Escudeiros.

Indaba 2019

Entre os dias 27 e 29 de julho de 2019, 
153 exploradores de 12 agrupamentos 
do Núcleo de Braga reuniram-se na 
Cerca do Mosteiro de Tibães para o 
Acaverde.  Esta atividade tinha como 
tema “Ta Netjeru – Na Terra dos Deuses”, 
e decorreu com o Imaginário do Antigo 
Egipto.
A atividade tinha como objectivo ser, da 
preparação até à realização, uma 
experiência de referência no percurso 
escutista de Explorador; Constituir uma 
oportunidade para a�rmar 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 desa�os 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.
A avaliação dos participantes no geral 
foi muito positiva, dividindo-se em 
alguns aspectos:

“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 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 uma 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.

ACAVERDE - TA NETJERU #2019



2017-2020_#15
CURSOS de guias 2019  |  23 de novembro  |

Encontros de guias 2020  |  15 de fevereiro  |
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O 18º Ciclo do Cenáculo do 
Núcleo de Braga realizou-se no dia 
6, 7 e 8 de março na Escola Básica 
2,3 de Nogueira, organizado por 
13 caminheiros integrantes da 
Equipa Projeto, 1 embaixadora, 2 
observadores e 4 elementos de 
sta�. Esta atividade contou com a 
presença 104 caminheiros de 29 
agrupamentos, que ao longo do 
�m de semana atreveram-se a 
vivenciar o lema "Desperta o 
Génio que há em ti", baseado no 
imaginário do "Aladdin". 
Neste �m de semana os 
caminheiros do núcleo de Braga 
foram desa�ados a debater sobre 
temas como o "Escutismo e o 
Ambiente", "Inclusão no CNE", 
"Caminheiro... e depois?", "Relatos 

de sonhos alcançados" e "Será que 
a fé guia os nossos sonhos?", 
procurando dar resposta aos 
temas debatidos e assim 
despertar o Génio "adormecido" 
da lâmpada.
Por força da pandemia, não se 
conseguiu realizar um passo 
muito importante que é a 
passagem de "testemunho" para o 
novo ciclo, tendo sido a mesma 
realizada no dia 17 de outubro.

São votos da Equipa Projeto que 
continuem a "Despertar o Génio 
que há em vós".

XVIII CICLO DE CEnÁCULO #2020

A celebração dos 61 anos do 
Núcleo de Braga acontece num 
momento ímpar para o país e 
para o mundo, um momento em 
que todos somos chamados a 
uma mudança de hábitos e 
rotinas, somos chamados a uma 
verdadeira reinvenção. As 
mudanças nem sempre são 
fáceis, mas são desa�antes. Este 
ano, em vez da multidão e do 
colorido dos lenços escutistas, 
das gargalhadas e dos abraços, o 
dia 5 de julho foi celebrado de 
forma mais simples, mas com 
enorme simbolismo e 
signi�cado, onde os poucos 
�sicamente presentes 
representaram os 2168 
escuteiros e voluntários adultos 
que integram o Núcleo de Braga 
do CNE.

Lembrar tudo e todos, os 
momentos passados e 
presentes, para preparar um 
futuro capaz de responder da 
melhor maneira aos desa�os que 
o caminho vai expondo. 
Lembrar tudo e todos, porque é 
nessa memória que 
encontraremos uma fonte de 
motivação, inspiração e coragem 
para o futuro.
Lembrar tudo e todos, porque é 
na unidade e na partilha que os 
passos dados se tornam mais 
�rmes e seguros.
Lembrar tudo e todos e nesta 
lembrança agradecer o tanto e o 
tão bom que nos foi dado viver.

61 Anos Núcleo #2020
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EVOLUção do efetivo DE VOLUNTÁRIOS ADULTOS  |  2010 - 2020  |
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Procuramos olhar o horizonte com 
con�ança trilhando o caminho com a 
máxima segurança possível, 
cumprindo os nossos deveres e 
dando às nossas crianças e jovens 
testemunho do nosso compromisso.  
Con�ança…. E lembrando o poema 
de Miguel Torga,

O que é bonito neste mundo, e anima,
É ver que na vindima
De cada sonho
Fica a cepa a sonhar outra aventura...
E que a doçura
Que se não prova
Se trans�gura
Numa doçura
Muito mais pura
E muito mais nova...

Acreditar que dessa cepa que �ca de 
ano após ano nascem novos sonhos, 
novas aventuras, novos caminhos que 
só fazem sentido se forem 
partilhados. Acreditamos que é neste 
caminho partilhado que nos vamos 
motivando e motivando os 
voluntários adultos para a missão e as 
crianças e jovens a aderirem ao 
movimento escutista. 
Ao olharmos para o efetivo do Núcleo 
de Braga e ao número signi�cativo de 
elementos apaixonados e que se 
entregam ao legado de Baden Powell 
não nos é indiferente as perdas que 
temos veri�cado ao longo dos 
últimos anos. 2020 marca um novo 
ponto de viragem. A curva que 
teimava manter-se a baixo da linha de 

água, começa a mostrar-se em níveis 
positivos, e a traduzir um aumento do 
número de escuteiros no Núcleo de 
Braga. Esta é uma tendência que só 
será possível manter se continuarmos 
o caminho de melhoria contínua da 
aplicação do método escutista, na 
vivência cada vez mais profunda da 
lei e dos princípios do escutismo em 
todas as dimensões da nossa vida.
Numa sociedade com crescentes 
oportunidades o “escutismo” pode 
continuar a fazer a diferença. Deus 
nos dê a graça da sabedoria e um 
coração cheio de discernimento para 
estar neste movimento e sermos 
capazes de distinguir entre o bem e o 
mal.
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EVOLUção do efetivo por secção  |  2010 - 2020  |
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EVOLUção do efetivo TOTAL DO NÚCLEO  |  2010 - 2020  |

Ganhos/Perdas do efetivo TOTAL |  2010 - 2020  |
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