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“Vale a pena ser Bom,
mas o melhor é
fazer o Bem.” 

B.P.



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

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

comprometimento real de todos os
 escuteiros. 

Estamos todos a lutar para o mesmo fim... 
sejamos criativos, atentos aos desafios, 

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

E eu? E tu? 
Estivemos nós prontos a agir?
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CHEFIA DE NÚCLEO 
SECRETARIA do DESENVOLVIMENTO

“Não recusemos nada a Jesus. 
Um dia Ele nos dirá:
«Agora é a minha vez»!”
Sta Teresinha
 
 

Eis a frase que pautou ou tentou pautar a ação da chefia de núcleo nestes meses (janeiro a setembro) de 
2018. Com ela um dos verbos de ação que apresentamos no início desta missão: AGIR. Trata-se de um dos 
pilares (unir, agir, construir) que sustentam a nossa estratégia e aquele a que se deu particular atenção 
durante este período.
 
Aquando da apresentação do plano deixamos para reflexão algumas questões para que cada um, olhando e 
rezando cada uma delas, encontrasse, não a resposta, mas uma motivação maior para continuar a questionar-se 
e a buscar a essência do escutismo e do projeto que o Núcleo de Braga traçou. 

Acreditamos que é também através destas, e doutras, questões que mellhor poderemos desempenhar a 
missão de educador/a católico de crianças e jovens que nos foi confiada. Essas perguntas eram:
 
E eu? E tu?
Estaremos nós prontos a agir?
A agir à imagem de Jesus Cristo e de Maria para que todos os escuteiros do Núcleo de Braga experienciem o 
escutismo? A agir, olhando sempre a essência do movimento, isto é, para o bem das crianças e jovens?
 
A necessidade de apostar na união do Núcleo continuou bem presente e a esta procuramos juntar a aposta 
na qualificação mais efetiva dos nossos adultos voluntários e consequentemente dos nossos agrupamentos. 
É, sem dúvida, e tendo presente as análises realizadas, um aspeto urgente de ser fomentado, pois a existência 
de voluntários em número suficiente e de qualidade tem impacto direto na capacidade de motivar mais crianças e 
jovens e na ação dos agrupamentos. A realidade, porém, não pode ser escondida e a verdade é que um elevado 
número de agrupamentos apresenta um efetivo tão reduzido que põe em causa não só a aplicação do sistema 
de patrulhas, mas de todo o método escutista. Este “indicador” tem prendido a nossa atenção e levado a 
explorar estratégias cuja finalidade é a inversão desta tendência. Temos todos que seguir um caminho de 
melhoria contínua para que os nossos agrupamentos sejam um exemplo vivo dos valores estruturais do escutismo 
e uma escola onde as nossas crianças e jovens aprendam a fazer a diferença no cuidado de si mesmo, no cuidado dos 
outros e do meio onde se encontram à luz dos ensinamentos de Jesus.  
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Neste processo de qualificação/proximidade e caminho partilhado com os agrupamentos, o ano 2018 
ficou marcado pelo consolidar do processo de discernimento de um grupo de adultos, com módulos de 
apresentação do escutismo ministrados pela junta de núcleo, rumo à fundação de um novo agrupamento 
na paróquia de Ferreiros, no Arciprestado de Amares. Estes adultos integraram já o agrupamento padrinho, 
agrupamento 660 de Montariol, onde iniciaram o segundo dos quatro níveis de ação e que passa pela vivência 
escutista em contexto de agrupamento e com a integração e realização do percurso inicial de formação. 
 
Esta ação da equipa de núcleo estendeu-se, ainda, à definição de estratégias de revitalização do agrupamento 
430 - Maximinos. A este nível e, contando com a colaboração do agrupamento 1 - Sé, será promovido um 
acompanhamento na formação de adultos ao nível da tutoria e partilha de boas práticas a implementar 
nas atividades de agrupamento e de secção.
 
A estes dois “acontecimentos” juntaram-se outros: a suspensão administrativa dos agrupamentos 458 - 
Real e 564 - Espinho, do Arciprestado de Braga, cada um por motivos específicos e distintos.
 
Estamos conscientes que o tempo é exigente para a chefia de núcleo na matéria de acompanhamento dos 
agrupamentos, mas acreditamos que a nossa ação passa por aqui. Estamos também conscientes das dificuldades 
vividas pelos agrupamentos e da necessidade urgente de implementar estratégias que potenciem o incremento 
de efetivo de modo a aumentar os níveis de motivação, a criar condições para a aplicação do método escutista e 
a continuar ativos na sua missão. Neste caminho, cada agrupamento terá na equipa de núcleo o empenho e a 
ajuda necessária.
 
Neste período visitamos 15 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 momentos estratégicos e a receção no horário de atendimento estabelecido.
 
Os meses de janeiro a setembro de 2018 foi um período em que olhamos para o projeto d’ O Apeadeiro 
com o propósito claro de criar condições para que se comece a “dar vida” a um espaço que é de TODO O 
NÚCLEO. Na inauguração do Campo do Centro Escutista d’O Apeadeiro, a 8 de julho, procuramos reunir no 
mesmo propósito todos os escuteiros e as entidades civis, disponibilizando aos agrupamentos do núcleo de 
Braga e todos os escuteiros que queiram visitar a nossa cidade um espaço para acampar e fazer atividades. 
Trata-se de um projeto em constante construção e dinamismo. A cada dia que passa serão necessárias 
manutenções e investimentos para que o espaço se mantenha 
com altos níveis de qualidade. 

Este arranque e abrir portas estende-se à área de reconstrução 
da antiga escola primária da Aveleda e que trará ao Núcleo de 
Braga infraestruturas de acantonamento e espaços próprios de 
formação e reunião que estão em desenvolvimento. A junção 
de esforços que nos permitam arrecadar apoios junto das 
entidades civis tem sido uma intenção / preocupação constante 
da equipa de núcleo. Sentimos ainda da parte dos agrupamentos 
um certo distanciamento para com este projeto que é de todo o 
núcleo, facto que procuramos e procuraremos inverter. 
 
Continuamos a insistir na união e na ação conjunta para olharmos 
os desafios com esperança e seriedade.
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A riqueza da nossa Lei e do nosso método dão-nos uma base sólida para caminhar. 
 
Criemos juntos nas nossas crianças e jovens a vontade de ir mais fundo no conhecimento e vivência escutista.
 
Agir... é um verbo que nos impele à ação, que não nos deixa acomodar.
É um verbo desafiante e que procuramos implementar com a graça de uma confiança sem medida em Jesus 
Cristo e em Maria Sua e nossa Mãe - os exemplos de como devemos agir. 
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ASSISTENTE
de NÚCLEO 

“O Escuta orgulha-se da sua Fé 
e por ela orienta toda a sua vida.”

A identidade católica do Corpo Nacional de Escutas identifica e carateriza o nosso movimento.

É fundamental contribuir para o desenvolvimento espiritual das crianças e jovens que nos são confiados. Para 
isso, é necessário garantir que os Dirigentes sejam devidamente formados, de modo a acompanharem os desafios, 
cada vez mais exigentes, que nos são colocados pela sociedade em que vivemos e nos Princípios e Lei do Escuta.
 
O Assistente de Núcleo tem acompanhado a Equipa de Núcleo nas diferentes reuniões e atividades.

A proximidade aos Agrupamentos tem sido uma forte aposta da Chefia de Núcleo.  Por isso,  a Chefia e 
Assistência têm assumido um papel ativo no acompanhamento das diferentes situações dos Agrupamentos. 

A presença  do Assistente de Núcleo ou seu representante, fomentando o diálogo fraterno promove inter-ajuda 
entre Dirigentes leigos e Assistentes eclesiásticos. Será o meio eficaz para viver com espírito escutista os Princípios 
e a Lei do CNE.
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SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

Entre janeiro e setembro de 2018 a Secretaria de Núcleo Administrativa manteve a  aproximação aos Agrupamentos, 
com a Operação Censos 2018 e abertura da secretaria na sede da Junta de Núcleo, todas as quintas-feiras do ano a 
partir das 21h30. 

Desta operação Censos 2018 foi possível apurar o efetivo do Núcleo de Braga, conforme gráficos que se 
apresentam a seguir.

Efetivo por agrupamentos 

% de Agrupamentos segundo o seu efetivo 

40 
agrupamentos 

no total
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NÚMERO DE 
AGRUPAMENTOS 

(JAN2018): 

402178 
escuteiros

450
lobitos

6 aos 10 anos

Exploradores
10 aos14 anos

pioneiros
14 aos 18 anos

caminheiros
18 aos 22 anos

adultos
voluntários
+ 22 anos

536

461

302

429

17 agrupamentos 
com menos de 7 

lobitos

16 agrupamentos 
com menos de 7 

exploradores

13 agrupamentos 
com menos de 7 

pioneiros

23 agrupamentos 
com menos de 7 

caminheiros
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Reiterando por uma maior autonomia dos Agrupamentos, esta Secretaria deu continuidade ao trabalho desenvolvido 
nos anos anteriores diligenciando sempre por uma rápida resolução às questões colocadas, nomeadamente com a 
desmistificação da utilização do SIIE e demais procedimentos, na gestão da movimentação de dirigentes, condecorações, 
inscrição de novos elementos, pagamentos de seguros, integração de todos os agrupamentos nas contas de email do 
(@)escutismo.pt, entre outros.

Atendendo a que o campo  d’O Apeadeiro já se encontra em funcionamento desde  julho de 2018, foram dois os 
agrupamentos (Montariol e S. Lázaro) que, até final de setembro de 2018,  usufruiram das noites de campo a que 
têm direito de acordo com proposta aprovada em conselho de núcleo.

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. Neste jogo, as dinâmicas 
de Núcleo estão dividas em cinco grandes grupos: Efetivo; Atividades; Recursos Adultos; Desafios e Reuniões.

No efetivo é valorado o cumprimento do prazo para a entrega dos censos. 

Realizaram-se 9 atividades, a saber: Cursos de Guias da IIª, Atividade de Montanha, Cenáculo, Desfile da Selva, 
Caminheiros 360º, Atividade de Cidade da IIª, Rover Cenas, Caminhada de Núcleo e a Regata. 

Nos Recursos dos Adultos tivemos dois “Informa-te” (Vida e BP e Seguro Escutista) e o Encontro Inicial de Chefes 
de Agrupamento. 

Nos Desafios registaram-se três atividades: a Taça CTT, Voluntariado no Apeadeiro e a Noite Branca. 

Nas Reuniões consideramos as duas reuniões de chefes de agrupamento (abril e setembro) e o Conselho de 
Núcleo de 01 de junho.

Nestas dinâmicas verifica-se que apenas 4 Agrupamentos não cumpriram o prazo de entrega dos censos. Quanto 
às atividades organizadas pelo Núcleo, apenas numa atividade (Cenáculo) se verificou a presença de mais de 
metade dos Agrupamentos. No que se refere às restantes atividades verificou-se a seguinte adesão: 

   -  Iª secção (Desfile da Selva) apenas 15 Agrupamentos;
   -  IIª secção (Cursos de Guias e Atividade de Cidade) estiveram 14 e 12 Agrupamentos, respetivamente;
   -  IIIª secção (Atividade de Montanha e Regata) estiveram presentes 19 e 10 Agrupamentos, respetivamente;
   -  IVª secção (Cenáculo, Caminheiros 360º e Rover Cenas) estiveram presentes 23, 13 e 15 agrupamentos, respetivamente. 

Na Caminhada do Núcleo apenas 10  Agrupamentos marcaram a sua presença. 

Quanto às iniciativas da Secretaria de Recursos de Adultos constatou-se a participação que mais de metade dos 
agrupamentos: no Encontro Inicial de Chefes de Agrupamento estiveram presentes 29 Agrupamentos; no 
INFORMA-TE “Vida de BP” contamos com 24 agrupamentos e no NFORMA-TE “Seguro Escutista” estiveram 
presentes 21 agrupamentos.

Esta Secretaria colaborou ativamente na divulgação junto dos Agrupamentos de todas as iniciativas do Núcleo, apoiando 
a sua organização, incentivando à utilização do email oficial do C.N.E., para uniformização das comunicações.  Sempre 
que solicitado, foi dado apoio às diversas Secretarias do Núcleo.
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SECRETARIA
PEDAGÓGICA

A Secretaria Pedagógica da Junta de Núcleo de Braga comprometeu-se a capacitar os escuteiros com ferramentas 
que lhes permitam desempenhar as suas funções.  Entre os meses de janeiro e setembro de 2018 realizou-se o 
curso de Guias da IIª secção que transitou do ano de 2017. Em todos os cursos de guias efetuados (finais de 2017 
e início de 2018) foram identificados guias para participar no encontro de guias regional e depois encontro de 
guias nacional que decorreram em Abril e Maio de 2018, respetivamente.

Quanto à promoção de uma comunicação mais eficaz 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 
objetivo continuou a ficar aquém do expectável, em algumas atividades realizadas. As equipas pedagógicas 
continuam a trabalhar na procura da melhor forma de conseguir um maior envolvimento.

No que diz respeito ao “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 que constam no Plano Anual de 
Atividades.  

A Secretaria Pedagógica continuou comprometida na missão de fomentar a boa aplicação do método escutista. 
Neste período deu-se especial enfoque na análise à realidade do Núcleo. A secretaria pedagógica pretendeu 
interagir com a realidade local, por forma a compreender as dificuldades da aplicação do método escutista 
e, assim, continuar a criar em conjunto com as equipas pedagógicas do núcleo, ações que visem auxiliar a 
aplicação do método escutista, partilhando ferramentas e momentos de partilha entre dirigentes e candidatos a 
dirigentes.  
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Pedagógica da Iª Secção

No dia 15 de abril de 2018, realizou-se o Desfile dos Animais da Selva, na Escola Eb2 e 3 de Celeirós, Braga, 
com o imaginário “Livro da Selva”. 

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 decorreu sob previsões meteorológicas adversas, no entanto toda a dinâmica envolvente 
permitiu que decorresse tudo conforme planeado.

No entanto alguns aspetos necessitam de ser acautelados:

DESFILE DOS ANIMAIS DA SELVA
DATA: 15 de abril de 2018
IMAGINÁRIO: Livro da Selva 
PRESENÇAS: 206 (Lobitos)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 15 
LOCAL: Escola Eb2 e 3 de Celeirós, Braga
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- 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, sugerindo, para uma atividade posterior, uma avaliação por alcateia/bando;

- os momentos de animação proporcionados deveriam ter sido mais.



 
 

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 eficaz 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.

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 de modo a proporcionar o desenvolvimento das suas capacidades 
físicas e emocionais; de possibilitar ao explorador a procura do saber sempre mais; de promover situações que 
levem o explorador a procurar soluções perante problemas identificados 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 atingi-
dos. A melhorar em futuras atividades consideramos necessário a realização de jogos mais curtos e circun-
screver a atividade a um só local.

PRESENÇAS: 68 (Exploradores)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 14
LOCAL: Patronato de Nossa Senhora da Torre, Braga

ATIVIDADE DE EXPLORADORES/Raid
DATA: 27 de maio de 2018
PRESENÇAS: 149 (Exploradores)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 12
LOCAL: Monte da Consolação e Bom Jesus

Pedagógica da IIª Secção
CURSOS DE GUIAS
DATA: 20 e 21 de janeiro de 2018
IMAGINÁRIO: A aventura de “Ernst Shackleton: Explorador do Pólo Sul” 
TEMA: “O que vale é a viagem”
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Pedagógica da IIIª Secção
ATIVIDADE DE MONTANHA
DATA: 10, 11 e 12 de fevereiro de 2018
IMAGINÁRIO: O Herói de Hacksaw Ridge
TEMA: “Conquista a Montanha: Põe-te a Pique!”
PRESENÇAS: 211 (Pioneiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 19
LOCAL: Loriga, Serra da Estrela

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.

Entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2018 realizou-se a Atividade de Montanha, a qual direcionou os objetivos 
para a proximidade e a comunicação entre as várias Comunidades do Núcleo de Braga; para o despertar do 
espírito de competição saudável entre Equipas; para a vivência ao ar livre e na natureza em condições 
atmosféricas adversas, levando os pioneiros a superarem os seus limites físicos e, ainda, para o 
aprender fazendo recorrendo às técnicas de orientação e pioneirismo.

A equipa pedagógica da IIIª secção considerou que a atividade correspondeu aos objetivos traçados, destacando-se 
também o empenho desta equipa e dos dirigentes acompanhantes no apoio à  segurança de todos os pioneiros; o 
respeito dos pioneiros pela equipa pedagógica, uma vez que sempre respeitaram todas as orientações dadas e a 
total disposição de todos para participar e ajudar; os Bombeiros Voluntários de Loriga pela incrível disponibilidade 
e ajuda em todos os momentos, destacando-se que estes foram uma parte essencial para o bom rumo da 
atividade; e ainda a receção fantástica dos habitantes de Loriga aos Pioneiros com alegria e boa disposição. Como 
aspeto a melhorar, a Equipa pedagógica refere o fluxo de material para as refeições que podia ter sido mais 
claro, pelo que a quantidade de comida pareceu adequada, no entanto, a sua distribuição obrigou à 
adaptação de algumas equipas na preparação das suas refeições.

A avaliação da atividade feita pelos pioneiros e dirigentes foi positiva, considerando como pontos altos o 
Raid de Montanha, o Fogo de Conselho e o Encerramento. Foram referidos como aspetos a melhorar a 
“Grande Batalha” e a quantidade de comida distribuída pelas Equipas.
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Nos dias 15 e 16 de setembro de 2018 realizou-se a Atividade de Água, nas correntes do rio Cávado, na praia 
fluvial 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 verificado em regatas de anos transato.

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. Na 
nossa opinião 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”.

ATIVIDADE DE ÁGUA
DATA: 15 e 16 de setembro de 2018
IMAGINÁRIO: Tom Sawer
PRESENÇAS: 100 (Pioneiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 9
LOCAL: Praia Fluvial de Merelim S. Paio
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Relativamente à avaliação feita pelos participantes destaca-se que a atividade foi muito bem conseguida. 
Como aspetos negativos tidos em conta foram o pó do local  recentemente limpo; a inexistência do fogo de 
conselho e pouca dinâmica da Festa Azul.

   

Nos dias 24 e 25 de abril de 2018 realizou-se a atividade de caminheiros 360º, proporcionando a exploração 
de estruturas locais e o que as mesmas podem oferecer (na nossa cidade) e, ainda, criar laços entre os 
participantes, o espírito de partilha, convívio e vivência escutista.

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.

Pedagógica da IVª Secção
CAMINHEIROS 360º
DATA: 24 e 25 de abril de 2018
TEMA: “Há mais em Braga do que TU imaginas”
PRESENÇAS: 39 (Caminheiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 13
LOCAL: Patronato Nossa Senhora da Torre, Braga
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Nos dias 9, 10 e 11 de março de 2018 realizou-se o 16º Ciclo na Escola Eb2 e 3 de Gualtar, Braga.

Este Ciclo contou com três plenários baseados na vivência da IVª secção, Fé e Participação.

Os plenários e os workshops focaram a promoção, a participação e envolvimento dos caminheiros nos 
seguintes temas: “Q’ sou caminheiro”; Sistema de Progresso; Sistema de patrulhas; Atividades da IV; 
Envolvimento Jovem; A importância do Lenço; A fé na IV; Experiência Internacional; A partida; O Desafio.
Foram desafiados a conhecer a importância da voz do caminheiro em Clã, no agrupamento, núcleo e região, 
promovendo o seu contributo nos processos de tomada de decisão.

Tomaram conhecimento de diferentes realidades presentes no nosso movimento e contribuiram para 
novas abordagens aos problemas encontrados, através do desenvolvimento de novas formas de pensar.

Procuraram, através do Cenáculo, aumentar os hábitos de participação dos Caminheiros nas ocasiões de 
tomada de decisão da Associação em que têm assento (Conselhos de Clã, de Agrupamento, de Núcleo e 
Regionais).

Por último, através do “aprender-fazendo” pretenderam levar o cenáculo e os seus objetivos aos clãs dos 
Caminheiros participantes.

 

16º CICLO - CENÁCULO
DATA: 9, 10 e 11 de março de 2018
IMAGINÁRIO: “Coco - A vida é uma festa!” da Disney Pixar
LEMA: “Entre nesta jornada” e “Agarra o teu momento”
PRESENÇAS: 102 (Caminheiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 23
LOCAL: Escola Eb2 e 3 de Gualtar, Braga
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A equipa pedagógica da IVª secção desenvolveu uma atividade, tendo como propósitos os anseios dos 
participantes do 15º ciclo de cenáculo de núcleo; a criação de alicerces para uma atividade de referência a 
nível nacional de #serviço #partilha #celebração, e ainda proporcionar uma oportunidade de vivência dos 
objetivos educativos do Sistema de Progresso dos Caminheiros.

Foi uma atividade que se começou a desenvolver com bastante tempo de antecedência para que tudo 
pudesse ser organizado com calma. 

Verificou-se um enorme convívio entre os caminheiros dos diferentes agrupamentos do núcleo, pelo que a 
partilha de vivênvias e experiências foi sentida.

De registar, pelos participantes, o relevo dado às instalações do espaço da DST, que foi o ideal para a 
realização da atividade.

 

ROVERCENAS
DATA: 13, 14 e 15 de julho de 2018
IMAGINÁRIO: Book of Life (O Livro da Vida)
TEMA: #DAR #RECEBER #CONSTRUIR
LEMA: Segue a tua Cena!
PRESENÇAS: 90 (Caminheiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 15 do Núcleo de Braga; 15 de outros núcleos
LOCAL: Vários espaços da cidade de Braga
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SECRETARIA
RECURSOS  ADULTOS

Entre janeiro e setembro de 2018, a Secretaria de Núcleo para os Recursos Adultos prosseguiu com as sessões 
INFORMA-TE, tendo sido realizada uma sessão sobre a vida de Baden Powell (22/02/2018) e uma outra sobre 
seguro escutista (12/04/2018). As duas sessões realizaram-se no salão Monsenhor Américo (Rua da Boavista) 
e trataram-se de dois serões formativos que contaram com uma forte adesão de dirigentes e candidatos a 
dirigente. De salientar ainda a adesão dos caminheiros ao Informa-te sobre a vida de Baden Powell.

Após o desafio lançado pelo pároco de Ferreiros (Amares), juntamente com um grupo de adultos, para a criação 
de um agrupamento nesta paróquia, e em colaboração com a Chefia de Núcleo, foram desenvolvidas ações de 
formação junto dos adultos interessados em abraçar este projeto. Tratam-se de 6 adultos a quem foi ministrada 
formação sobre: História do Escutismo e do CNE, Identidade do CNE/Perfil do dirigente, Organização do agrupamento, 
A missão e finalidade educativa do Escutismo, Escutismo e Espiritualidade. O plano de ação delineado prevê que 
estes adultos integrem, no ano escutista 2018/2019, um agrupamento, vivenciando assim o que poderão depois 
implementar na sua paróquia.
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INFORMA-TE FEV.2018
DATA: 22 de fevereiro de 2018
TEMA: Vida de BP
PRESENÇAS: 74 (Dirigentes, CD e Caminheiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 24
LOCAL: Salão Monsenhor Américo

INFORMA-TE ABR.2018
DATA: 12 de abril de 2018
TEMA: Seguro Escutista
PRESENÇAS: 41 (Dirigentes e CD)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 21
LOCAL: Salão Monsenhor Américo
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Numa colaboração com a Junta Regional e com a Junta de Núcleo de Vila Verde, promovemos também o 
Encontro Inicial para Chefes de Agrupamento nos dias 8 e 15 de fevereiro. Neste encontro participaram 29 
agrupamentos do núcleo de Braga. 

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 participaram 
nos diferentes momentos formativos disponibilizados pela Junta Regional entre janeiro e setembro de 
2018.

De realçar ainda que durante o referido período foram investidos 21 dirigentes de 12 agrupamentos do 
núcleo de Braga. 

Há ainda a referir a participação dos dirigentes do Núcleo de Braga noutras formações: 3 dirigentes no CAP 
II, 3 dirigentes no CAP III, 2 dirigentes no CAF e 1 dirigente no CCF. 

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.
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ENCONTRO INICIAL DE CHEFES DE AGRUPAMENTO
DATA: 8 e 15 de fevereiro de 2018
PRESENÇAS: 33 dirigentes
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 29
LOCAL: Salão Monsenhor Américo / JN Vila Verde



SECRETARIA
PROJETOS e PATRIMÓNIO

Esta secretaria, em parceria com as zonas, continuou a colaborar ativamente com diferentes organizações. 
Este ano optou-se pela distribuição de cada uma destas atividades pelas 4 zonas, de modo a não sobrecarregar os 
agrupamentos com diferentes iniciativas.

Entre janeiro e setembro de 2018, estivemos envolvidos na organização de:

 . procissões da Semana Santa (colaboração com a zona Sul)
 . caminhada da AIA (colaboração com a zona Centro)
 . caminhada da CERCI (colaboração com a zona Norte)
 . recolha de alimentos para o banco alimenar (colaboração com a zona Este)

Esta distribuição revelou-se bastante positiva, pois facilita a organização e não sobrecarrega os agrupamentos.

Em parceria com a secretaria pedagógica, e sempre que solicitado, foi também dado o apoio logístico às 
diferentes atividades realizadas a nível de núcleo.  

Esta secretaria colaborou ainda com a chefia de núcleo nas visitas aos Agrupamentos, Núcleos, Conselhos 
Regionais e Nacionais.
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A secretaria para a comunicação e imagem continuou com empenho na 
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 das redes sociais, nomeadamente no 
facebook e no 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. 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’.

Em relação ao novo site do Núcleo, a sua construção está numa fase final, pelo que será lançado muito em 
breve, para que deste modo se torne um instrumento de ‘busca’ de informação e de conteúdos temáticos 
de apoio às estruturas locais do CNE.

Relativamente ao concurso para o logótipo d’ “O Apeadeiro”, Centro Escutista de Braga, receberam-se 
apenas duas propostas. Uma do Chefe Coelho, do agrupamento 810 - Nogueiró, e outra da Comunidade do 
Agrupamento 375 - S. Mamede D’Este. Analisadas as duas propostas, optou-se pela criação de um logotipo 
com base nestas, que foi reproduzido em diversos suportes aquando da inauguração do campo do Apeadeiro.

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 somo 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.

SECRETARIA
COMUNICAÇÃO e IMAGEM
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JNB
Aquando da elaboração dos documentos relativos às contas de 2018 surgiu a questão de estarmos perante 
um ano de mudança e transição, no qual estão contemplados apenas nove meses do ano. Assim sendo, uma 
comparação ao orçamento de 2018 ou uma comparação com as contas de 2017 não seria correto dado que 
tanto um como outro contemplam doze meses e as contas que constam neste relatório referem-se ao período 
de janeiro a setembro de 2018 (9 meses).

Assim, decidiu-se não fazer essas comparações, pelo que os valores desses mapas não estão presentes nas 
contas finais.

CONTAS

MAPA DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS - JAN a SET 2018
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DMF
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O APEADEIRO
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CONSOLIDADO

A Junta de Núcleo de Braga propõe imputar o resultado do exercício relativo ao período de janeiro a setembro 
de 2018, no montante de  -74.197,14€, aos Resultados Transitados.



geral.jnbraga@escutismo.pt
www.facebook.com/juntadenucleodebraga/


