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Em tudo 
amar e servir.

Santo Inácio de Loyola
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CHEFIA DE NÚCLEO 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

Com o mote “CONSTRUIR”, no ano escu�sta de 2019-2020 demos con�nuidade aos 
inúmeros desafios que o Núcleo de Braga �nha em mãos e vivemos um tempo novo não só 
para o escu�smo, como também para toda a sociedade. O Centro Escu�sta do Núcleo de 
Braga - O Apeadeiro con�nuou a ser um ponto forte da nossa ação, uma vez que era urgente 
responder à necessidade de equipamento. Foi, então, lançada junto dos Agrupamentos a 
campanha de apadrinhamento “um beliche p’ro apeadeiro”.

Desta campanha foram conseguidos os seguintes apadrinhamentos: sete Agrupamentos 
a�vos (S. Lázaro, Aveleda, Este S. Mamede, Lamaçães, Lomar, Moimenta e Sto Adrião), um 
Agrupamento entretanto ex�nto (Bairro D’Alegria), um dona�vo em nome do saudoso Chefe 
Manuel Macedo e dois dona�vos de empresas (Forma Solar e Abreu Pereira – Unipessoal, Lda). 

Este processo de CONSTRUÇÃO estende-se ao caminho percorrido lado a lado com os 
Agrupamentos, quer no processo de formação de novos Agrupamentos, quer no processo 
de formação dos dirigentes e dos elementos dos Agrupamentos que se encontram a�vos 
(39 Agrupamentos dos arciprestados de Braga, Amares e Terras de Bouro, nos censos de 
janeiro de 2020). 
Durante o ano a equipa de Núcleo, nas suas múl�plas dimensões, promoveu inicia�vas com 
vista a esclarecer e a ajudar todos, nos Agrupamentos, a adaptarem-se às exigências que 
estão a ser colocadas na gestão dos mesmos. Exigências essas que desde março se viram 
agravadas pela situação pandémica vivida e que resultou na criação de mais procedimentos, 
intervenções e mudanças de a�tudes que impactam de forma clara na prá�ca do escu�smo 
como era vivido e o conhecemos até então.
Apesar das mudanças consideráveis acreditamos que estas devem ser lidas como oportunidades 
de crescimento, de valorização e credibilização de um movimento tão enraizado nas nossas 
comunidades e importante na formação das crianças e jovens.
Procuramos olhar o horizonte com confiança trilhando o caminho com a máxima segurança, 
cumprindo os nossos deveres e dando às nossas crianças e jovens testemunho do nosso 
compromisso.  

Cada beliche tem a inscrição do doador para memória 
futura. Uma das camaratas já se encontra, assim, mobilada 
e falta agora equipar a segunda camarata. Sinal de que a 
CONSTRUÇÃO con�nua para que o obje�vo de um Núcleo 
com infraestruturas adequadas à prá�ca escu�sta, à 
formação dos nossos escuteiros e à formação dos 
voluntários adultos que os orientam, seja concre�zado.
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Confiança... 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 transfigura
Numa doçura

Muito mais pura
E muito mais nova...

Acreditar que dessa cepa que fica de ano após ano nascem novos sonhos, novas aventuras, 
novos caminhos que só fazem sen�do se forem par�lhados. Acreditamos que é neste 
caminho par�lhado que nos vamos mo�vando e mo�vando os voluntários adultos para a 
missão.
O ano escu�sta 2019-2020 iniciou, marcado por uma candidatura a mais um orçamento 
par�cipa�vo subme�do pelo cidadão José Sousa. Essa candidatura visava o espaço do 
Centro Escu�sta do Núcleo de Braga, mais voltada para a componente de acampamento e 
infraestruturas adjacentes ao espaço que o compõem. Contra todas as expecta�vas, a 
votação foi de 123 votos. A verdade é que procuramos envolver os chefes de Agrupamento 
colocando-os, desde o início, a par deste projeto, comunicando de forma regular, mas a 
realidade foi crua e dura e há que olhar os factos com a clareza com que se apresentam. 
Não conseguimos os votos necessários para que este projeto fosse vencedor e nos permi�s-
se angariar verba para o Centro Escu�sta. A responsabilidade deste insucesso é da falta de 
mobilização de todos os escuteiros. É algo que nos preocupa e que procuramos perceber 
junto dos Agrupamentos a razão deste alheamento, porque é importante que todos apren-
damos com os acontecimentos para podermos encontrar o caminho que mais envolve, que 
mais mobiliza, que mais nos ajude a viver como corpo. Assim, em datas mais ou menos 
estratégicas tendo em conta a planificação do ano, fomos reunindo com os chefes de Agru-
pamento procurando o seu maior envolvimento em toda a dinâmica do Núcleo. 
A inicia�va dos 60 anos, iniciada no ano escu�sta anterior estendeu-se até abril de 2020 
cumprindo-se, assim, a meta a que nos �nhamos proposto: “60 anos, 60 histórias”. Uma 
recolha gra�ficante dos olhares de tantos e tantas sobre vários momentos vividos pelos 
escuteiros do Núcleo de Braga. Há vontade e ideias para levar mais além estas histórias. 
O ano escu�sta 2019-2020 será para sempre lembrado pela necessidade de reinvenção 
que começou no mês de março de 2020. A pandemia, provocada pelo COVID-19, que não 
conheceu e não conhece fronteiras veio alterar a vida de todos e a vida escu�sta não foi/é 
exceção. Novos hábitos, novas regras, novas exigências foram pra�cadas para garan�r a 
nossa a�vidade junto dos nossos elementos e da comunidade, sempre com o obje�vo de 
fazer a diferença pelo lado posi�vo. Durante o tempo do confinamento procuramos estar 
ainda mais próximo dos Agrupamentos, passando e reforçando a comunicação dos cuida-
dos, das regras e dos comportamentos que deveriam ser adotados; esclarecendo sempre 
que possível as dúvidas que iam surgindo e colocando os nossos recursos ao serviço da 
comunidade, reforçando sempre a necessidade de salvaguardar os elementos, as suas 
famílias e contribuindo para a crescente consciencialização do seu papel como agente de 
saúde pública. 



CONSTRUIR foi o nosso mote. Estamos certos que este obje�vo con�nuará presente todos 
os dias que virão, pois a construção que se pretende não pára, não deixa de nos 
surpreender e tem sempre de ser cuidada, desde os mais profundos alicerces para que 
seja uma construção firme e asssente na rocha que no início deste triénio definimos com 
a oração do escuteiro:

Senhor Jesus 
Ensinai-me a ser generoso,

A servir-Vos como Vós o mereceis,  
A dar-me sem medida,

A combater sem cuidar das feridas,
A trabalhar sem procurar descanso,

A gastar-me sem esperar outra recompensa,  
Se não saber que faço a Vossa vontade santa. Amén.

E, assim, completamos mais um ano escu�sta, a�pico, é verdade, mas profundamente rico para 
nos ajudar a redescobrir como escuteiros, membros de um corpo, unidos pela mesma fé.

Muitos momentos de vida escu�sta em campo foram cancelados e passou-se da Natureza, o 
nosso “palco” de a�vidades de excelência, para a nossa casa. Um novo espaço, mas não 
menos propício à vivência dos princípios e da lei do escuteiro.
No pós-confinamento os sinais �nham de con�nuar a traduzir a grande responsabilidade que 
um movimento como o escu�smo representa. O exemplo de serviço é muito importante, 
como muito importante foi darmos sinal à comunidade que cada escuteiro é um elemento 
facilitador na divulgação e cumprimento das orientações oriundas das autoridades compe-
tentes. 
A Junta de Núcleo, que com a colaboração dos Agrupamentos e de empresas benfeitoras, 
�nha equipado uma das camaratas do Apeadeiro - Centro Escu�sta do Núcleo de Braga, 
disponibilizou esse material para uma eventual necessidade do Hospital de Braga, o que até 
à presente data não se revelou necessário.
Toda a conjuntura vivida levou-nos a assinalar o 61.º aniversário do Núcleo com uma 
cerimónia simples, mas repleta de significado. O Assistente de Núcleo (Cónego António 
Macedo) e os Agrupamentos foram desafiados a preparar uma mensagem em vídeo para 
publicação nas redes sociais, em sinal de comunidade e de celebração de um dia de festa que 
é de todos/para todos. 6 Agrupamentos presentearam todo o Núcleo com a sua mensagem, 
terminando com um sinal de encorajamento: “Vamos calçar as botas e pôr-nos a caminho”. 
No dia 5 de julho, a equipa de Núcleo, os elementos da mesa do conselho de Núcleo e os 
elementos que integravam a equipa candidata à Junta de Núcleo celebraram, em conjunto, 
a Eucaris�a n’ O Apeadeiro, exatamente no dia em que se oficializou a criação do Núcleo de 
Braga. Cada Agrupamento esteve simbolicamente representado com nome colocado numa 
árvore, como se de um fruto se tratasse, árvore esta que se pretende fecunda. São 39 frutos 
que se mul�plicam num território que abarca os Arciprestados de Braga, Amares e Terras de 
Bouro.
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ASSISTÊNCIA DE NÚCLEO

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

Eis o primeiro princípio do C.N.E. que procuramos viver em cada momento/a�vidade pro-
movida pela equipa de Núcleo de Braga. 

Certo de que o centro da nossa vida deve ser Jesus Cristo e que Ele mesmo nos inspira para trans-
mi�r aos mais jovens o seu exemplo de cuidado, atenção, misericórdia, a Equipa de Núcleo viveu, 
até fevereiro de 2020, a Pedagogia da Fé nas diferentes a�vidades escu�stas quer com a colabo-
ração do Assistente, quer com a colaboração de outros Sacerdotes da Diocese. Em tempo de pan-
demia a ação focou-se sobretudo em apostar no exemplo e compromisso de respeitar e cumprir 
todas as regras que nos eram transmi�das pelas En�dades de Saúde e sen�r a oração como 
forma de acolher e de nos fazermos próximos.

Ainda neste ano escu�sta fomos presenteados com uma feliz no�cia.  Foi com grande alegria que 
acolhemos a nomeação, há muito aguardada, de um Assistente de Núcleo Adjunto: o Pe. José 
Tiago Varanda.
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria Administra�va manteve o trabalho de proximidade com os Agrupamentos, 
assegurando a Operação Censos 2020, a inscrição de novos elementos, pagamentos de 
seguros e auxílio na u�lização das várias funcionalidades do SIIE e demais procedimentos. 
Privilegiando a u�lização dos meios de comunicação à distância e incen�vando a que os 
Agrupamentos sejam cada vez mais autónomos, tentou sempre dar resposta atempada a 
todas as questões que lhe foram suscitadas, agilizando procedimentos e desbloqueando 
soluções.

Devido à pandemia, a habitual abertura da secretaria na sede da Junta de Núcleo, às 
quintas-feiras a par�r das 21h30 ficou suspensa, no entanto manteve o contacto com 
os Agrupamentos sempre que houve necessidade.

Na operação Censos 2020 foi possível apurar o efe�vo do Núcleo de Braga, conforme 
imagem seguinte.



O Núcleo de Braga é composto por Agrupamentos que apresentam um efe�vo bastante 
diverso e con�nuam a ser um fator de grande preocupação os Agrupamentos com efe�vo 
muito baixo. Em janeiro de 2020 registamos 9 Agrupamentos (23% dos Agrupamentos) 
com efe�vo igual ou inferior a 30 elementos. Fomos acompanhando os Agrupamentos e 
embora gostássemos que o efe�vo fosse mais elevado, acreditamos que o caminho, 
mesmo que longo, se for percorrido com o empenho e dedicação de todos nos levará a 
bom porto.

EFETIVO DO NÚCLEO DESDE 2008
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Contrariando uma tendência de decréscimo acentuado que vinha já desde 2015, no ano 
de 2020 registou-se um aumento de 20 elementos. Este é um sinal posi�vo que, apesar da 
conjuntura vivida numa parte significa�va deste ano escu�sta, gostaríamos de manter e, 
por isso conscientes do desafio, trabalharemos com os Agrupamentos para seguir esta 
tendência.

Dada toda a envolvência do ano escu�sta e atendendo ao facto de não se terem realizado 
todas as a�vidades previstas, a Junta de Núcleo não deu con�nuidade ao jogo KIMBRAGA 
2019-2020.

4 Agrupamentos

Região do Porto 

1114 Anta, 1104 Paranhos, 449 San�ssimo 

Sacramento, 1284 Canedo - num total de 97 

elementos (33 lobitos, 10 exploradores, 30 

pioneiros, 12 caminheiros e 12 dirigentes).

3 Agrupamentos 

Região de Braga 

89 Delães, 1046 Nine (por duas vezes) e 

1161 Fradelos – num total de 118 

elementos (19 lobitos, 39 exploradores, 

31 pioneiros, 7 caminheiros e 22 

dirigentes).  

No Campo d’ O Apeadeiro es�veram em a�vidade, entre novembro de 2019 e 
fevereiro de 2020:

Dada a situação epidemiológica, as reservas que �nhamos de março a setembro de 2020 
e outras que contávamos ter �veram de ser suspensas.

EVOLUÇÃO DO EFETIVO DO NÚCLEO DESDE 2008 . N.º DE PERDAS/GANHOS
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O gráfico abaixo apresenta a bolsa de noites de campo do “Apeadeiro” nos anos de 2016 
a 2020, bem como as noites que os Agrupamentos já usufruíram até setembro de 2020. De 
referir que no ano 2019-2020, nenhum Agrupamento do Núcleo de Braga usufruiu das 
noites de campo disponíveis.

NOITES DO APEADEIRO
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SECRETARIA PEDAGÓGICA

A Secretaria Pedagógica da Junta de Núcleo de Braga propôs um conjunto de a�vidades no 
ano de 2019-2020, propostas ou desafios que podem ser vivenciados pelos escuteiros do 
Núcleo de Braga, permi�ndo que cada criança e jovem viva experiências enriquecedoras, 
experiências que levam ao desenvolvimento pessoal de cada um, contribuindo, assim, para 
o alcançar dos obje�vos educa�vos de uma forma indireta e progressiva de cada um dos 
nossos jovens. As a�vidades dinamizadas foram o Encontro de Chefes de Unidade das 
quatro secções, o Curso de Guias das quatro secções, o Encontro de Guias do Núcleo de 
Braga e o 18.º Ciclo do Cenáculo de Núcleo. As a�vidades LobiMostras (I.ª secção), 
Caminheiros 360.º (IV.ª secção), A�vidade de Pioneiros (III.ª secção), Encontro 
Nacional de Guias, LobiCaça (I.ª secção), RoverCenas (IV.ª secção) e A�vidade de 
Exploradores (II.ª secção), dadas as circunstâncias impostas pela situação epidemi-
ológica do país, foram canceladas.

Assim, não foi possível o cumprimento integral das a�vidades propostas no plano anual 
2019-2020. De uma forma geral, todas as a�vidades realizadas, decorreram com normali-
dade, indo todas de encontro às expecta�vas de todos os par�cipantes, tendo cada uma 
das a�vidades uma apreciação bastante posi�va. Nem todas as a�vidades foram ampla-
mente par�cipadas, apesar das datas serem anunciadas e aprovadas em Conselho de 
Núcleo e, por isso, terão sido �das em conta aquando do planeamento de a�vidades dos 
respe�vos Agrupamentos.

A Secretaria Pedagógica gostaria de salientar que o Encontro de Chefes de Unidade foi 
uma mais valia para a Junta de Núcleo, uma vez que os dirigentes par�cipantes se sen�-
ram parte integrante das equipas pedagógicas e mostraram-se predispostos a tentar 
auxiliar a dinamização das diversas a�vidades propostas, bem como apresentaram 
propostas por forma a irmos de encontro às necessidades pedagógicas de cada 
Secção/Agrupamento.

A Secretaria Pedagógica acompanhou também o desenvolvimento do Projeto Muta�s, 
projeto que consiste num grupo de voluntariado formado por Caminheiros do Núcleo de 
Braga, que visa par�lhar e criar oportunidades de voluntariado, com o intuito de tornar 
mais a�vo o seu serviço, pilar fundamental na vivência do Caminheirismo. Este projeto 
nasceu de uma proposta do 17.º Ciclo do Cenáculo do Núcleo de Braga e �nha como prin-
cipal ação a realização/dinamização, no verão de 2020, de um campo de férias, para uma 
ins�tuição de solidariedade social da nossa cidade, o qual também não foi concre�zado, 
devido à situação epidemiológica do país.

Em conjunto com as equipas pedagógicas do Núcleo, foram dinamizados momentos que 
permi�ram o auxílio da aplicação do método escu�sta, proporcionando a par�lha de 
ferramentas entre dirigentes e candidatos a dirigentes.



CURSO DE GUIAS 
Lobiguia – Selva Got Talent 
DATA: 23 de novembro de 2019
IMAGINÁRIO: Pelo Imaginário vamos nós 
PRESENÇAS: 62 (Lobitos)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 19
LOCAL: Salão Paroquial de Sobreposta, Braga

Conteúdo Descrição

•  Capacitar os lobitos para apresentar os seus projetos.da

Avaliação
da

equipa
pedagógica

• A divisão em duas alcateias e bandos;

• A formação sobre formaturas uma vez que incluiu organização e bom funcionamento da alcateia;
• Empenho dos Lobitos nos atelieres;

Avaliação
dos

• Muito importante as informações sobre as várias técnicas para a apresentação dos projetos.

Pedagógica da Iª Secção
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CURSO DE GUIAS
DATA: 23 de novembro de 2019
IMAGINÁRIO: A conquista do Pólo Sul
LEMA: O que Vale é a Viagem
PRESENÇAS: 50 (Exploradores)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 18
LOCAL: Patronato da Sé, Braga

Conteúdo Descrição

da

Avaliação
da

equipa
pedagógica

• Formações de qualidade
• Livro de Ouro por Agrupamento

Núcleo de Braga

• Momento de quebra-gelo entre patrulhas
• Instalações

• Não houve animação.

Aspetos a melhorar:

• Mais animação

Avaliação
dos

• Convívio
• Aprender coisas novas
• Formações

Pedagógica da IIª Secção
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CURSO DE GUIAS
DATA: 23 de novembro de 2019
IMAGINÁRIO: Constrói-te peça a peça
PRESENÇAS: 46 (Pioneiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 19
LOCAL: Salão Paroquial de S. Lázaro, Braga

Conteúdo Descrição
• Proporcionar aos guias conhecimentos e ferramentas acerca do papel do guia (liderança, 
animação de reuniões e gestão de conflitos)da

Avaliação
da

equipa
pedagógica

• Trabalho em equipas para a resolução de problemas
• Debate final para apresentação de soluções
• Temas abordados foram de encontro às sugestões dos chefes de comunidade

Aspetos a melhorar:

• Maior equilíbrio entre formação em sala e formação ao ar livre

Pedagógica da IIIª Secção

Avaliação
dos

• Novas amizades e convívio
• Novas formas de pensar

• Formações pouco dinâmicas
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Miit’19 - Tu, fazes caminho? 
DATA: 23 de novembro de 2019
LEMA: Tu, fazes caminho?
PRESENÇAS: 31 (Caminheiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 16
LOCAL: Seminário Carmelita, Sameiro, Braga

Conteúdo Descrição

da

Avaliação
da

equipa
pedagógica

Avaliação
dos

CURSO DE GUIAS

Aspetos Positivos
• A realização da reunião preparatória com os Chefes de Unidade;
• A preparação atempada da atividade;
• O bom envolvimento de todos e boa dinâmica no contacto com os convidados;
• O conteúdo relevante, útil e diferenciador;
• A criatividade da atividade;
• A boa recetividade dos oradores;
• O uso do crachá para pioneirismo;
• A própria realização do encontro;
• O Quiz foi bastante interessante e bom uso das tecnologias.

Aspetos Negativos
• A animação podia ter sido proporcionada em mais momentos;
• O local tornou-se demasiadamente frio, dificultando a predisposição dos participantes;
• A baixa participação de Caminheiros e de Dirigentes;
• Atividade demasiado teórica e pouco prática;
• A não disponibilização de uma bebida quente.

Sugestões:
• Realização de um encontro durante a tarde e noite, em vez de manhã e tarde;
• Reestruturar a atividade em termos de conteúdos para não serem demasiados;
• Estudar a possibilidade de fazer uma Atividade de Integração da IV secção para o Núcleo, 
tirando a necessidade de abordar todos os assuntos no MiiT;
• Criação de um grupo no WhatApp para juntar os chefes das Equipas de Animação da IV de 
todo o Núcleo;
• Tentar perceber as causas reais que impediram a participação de mais elementos e chefes 
de animação;
• Dividir os elementos por grupos e dinamizar atividades nesses grupos (quebra-gelos, 
discussões, jogos, entre outros);
• Decidir previamente os critérios de seleção da participação, na IV é importante permitir 
substitutos dos Guias e Sub-Guias na participação da atividade.

• Entender o ciclo de validação dos objetivos pedagógicos (O.P.)
• Capacitar para a elaboração de oportunidades educativas com vista à validação de O.P.
• Sensibilizar para a necessidade das provas de adesão à secção
• Compreender o papel do Guia na condução da Tribo, em concreto, na Pedagogia da Fé
• Experimentar Técnicas Escutistas no âmbito da orientação
• Promover um tempo e um espaço para os chefes de Clã esclarecerem dúvidas

Aspetos Positivos:
• Condições do local; 
•  Espírito de Grupo;
• Uso das tribos (equipas formadas);
• Cartão do nome com os nós;
• Abordagem e motivação para a conclusão das fáceis e etapas de adesão;
• Reflexão sobre nós, a nossa fé; 
• O Padre escolhido conseguiu adequar o discurso à plateia - palestra sobre a Fé;

Pedagógica da IVª Secção
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Avaliação
dos

• A vida de S. Paulo, a simbologia e a mística;
• Palestra de liderança;
• Palestra da Orientação e dinâmica da Orientação;
• FACEIS – Progresso;
• Convidados interessantes;
• Interação com os outros Agrupamentos;
• Desenvolvimento da opinião;
• Interação com outras realidades e outros com Caminheiros;
• Quiz;
• Organização;
• Comida;
• O tempo da duração da atividade.

Aspetos Negativos:
• Frio;
• Local demasiado longe;
• A atividade ser toda realizada no mesmo local;
• Permissão para caminheiros que se sentem com vontade de participar (não só Guias e 
Sub-Guias)
• Atividade muito teórica; 
• Palestras extensas com pouco dinamismo; 
• Atividade cansativa;
• Palestra da liderança;
• Debate;
• Os “Grupinhos” já feitos;
• A distração no final do dia;
• Os problemas de rede nos telemóveis;
• Falta de tempo para discutir os temas; 
• Alimentação pouco saudável e pouco variada;
• Falta de bebida quente;
• Atraso no início da atividade.

Sugestões:
• Substituir palestras por dinâmicas, tornando-as mais práticas;
•  Workshops em vez de palestras;
• Melhorar a dinâmica da atividade;
• Testemunhos reais de dificuldades que o chefe de clã sente com o seu clã;
• Almoço em equipa e momentos quebra- gelo nas equipas;
• Proporcionar uma maior envolvência dos chefes de animação;
• Dinâmicas diferentes para os chefes de animação;
• Participação, debates dos próprios Caminheiros;
• Novas palestras;
• Um local mais adequado em termos de aquecimento e com mais espaços verdes;
• Local que tenha mais condições em termos de Internet, suportes visuais, entre outros;
• Melhor gestão do tempo da atividade;
• Trocas de ideias feitas nos últimos anos, projectos, entre outros;
• Trazer mais jovens para apresentar temas;
• Mostrar através de testemunho que é possível;
• Falar mais sobre as fases de adesão;
• Mais tempo para interação com os outros Guias.
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18.º CICLO DE CENÁCULO
DATA: 6, 7 e 8 de março de 2020
IMAGINÁRIO: Aladdin
LEMA: Desperta o Génio que há em ti!
PRESENÇAS: 114 (Caminheiros)
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 26
LOCAL: Escola EB2,3 Nogueira, Braga 

Conteúdo Descrição

da

Avaliação
da equipa

Projeto

Resultados

• [Importância do PPV e da Carta de Clã]: Dar a conhecer a importância da utilização destas 
ferramentas para uma melhor vivência do Caminheirismo em cada Clã e promover a sua 
implementação sob diversas formas.
• [Escutismo e ambiente]: dar a conhecer as estruturas do CNE já existentes no âmbito da 
preservação do meio ambiente e encorajar a adoção de práticas sustentáveis na vida em 
campo. Reflexão sobre hábitos e influências.
• [Inclusão no Escutismo]: Desafiar o CNE a repensar como pode ser a vivência do escutismo 
por elementos/adultos com incapacidades de diversas naturezas.
•  [Caminheiro… e depois?]: Apoiar o Caminheiro após a Partida, nomeadamente na escolha 
de prosseguir no CNE (ou não) e na escolha do seu caminho.
• [Será que a Fé guia os nossos sonhos?]: O sonho é uma constante na vida…. À semelhança 
da Fé, move-nos numa direção e acompanha-nos cada dia. Procurar descomplicar a Fé, 
traduzindo para o quotidiano, para a vivência escutista e na orientação dos nossos sonhos.
• [Relato de sonhos alcançados]: O sonho parece uma coisa distante aquando do começo da 
jornada para alcançá-lo . Não menos difícil é o caminho até lá chegar. É fácil perdermos o 
foco e desmotivarmo-nos ao longo do caminho. Cada Caminheiro deve incutir que os 
sonhos estão a um passo de distância e motivá-los a correr atrás do que desejam, sendo cada 
um o seu próprio génio.

• Compromisso de cada caminheiro para a realização do PPV e da Carta de Clã.
• Adoção de boas práticas ambientais e sustentáveis, por parte dos clãs, nas suas diversas 
atividades e a sua posterior divulgação (nas plataformas digitais);
• Compromisso dos clãs de abordar e explorar os ODS para 2030;
• Propor ao Projeto Mutatis a realização de atividades relacionadas com o ambiente, bem 
como a consciencialização para a temática;
• Recomendar a introdução de um módulo sobre a inclusão no PIF e a promoção do mesmo 
nos Indabas de Núcleo e em outros momentos de formação para dirigentes;
• Propor incluir no PIF, reuniões intercalares, entre os candidatos a dirigente, de forma a 
reduzir o tempo vazio entre formações;
• Promover a realização de encontros de dirigentes recentes e candidatos a dirigentes em 
formação, desenvolvido por caminheiros, no sentido de aconselharem elementos da IV.ª 
secção em fase de partida ou que já a tenham realizado.

Aspetos Positivos:
• Interajuda e empenho por parte da Equipa Projeto;
• Oradores corresponderam às expectativas;
• 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;
• Discussão dos temas na manhã de sábado deu origem a bons workshops de tarde;
• Guião bastante completo e chamativo;
• Momentos de descontração (Vídeo de EP, entrevistas e desafios);
• Plenário Motivacional foi uma boa aposta;
• Redes sociais organizadas e com ideias inovadoras;
• Grande representatividade de Agrupamentos em Cenáculo;
• Elaboração antecipada da Carta de Cenáculo pela equipa de fórum.
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Avaliação
dos

  

Avaliação
da equipa

Projeto

Aspetos Negativos:
• Dificuldade em controlar o tempo de alguns workshops;
• Espaço Comunica com Deus não estar pronto na sexta;
• Atrasos na alvorada;
• Pouco tempo para cada workshop;
• Participação parcial em Cenáculo;
• Alguns workshops não corresponderam à expectativa.

Aspetos a melhorar:
• Minimizar e dinamizar o momento do Compromisso;
• Pré-inscrições em cada workshop no formulário de Inscrição;
• Abrir um “open-call” para staff;
• Dar a cada participante a sua tabela de empreendimento;
• Alertar no momento da inscrição que as saídas da atividade estão proibidas, salvo exceções;
• Criar um momento específico para a distribuição do merchandising.

Aspetos Positivos:
• Pertinência dos temas debatidos;
• Postura e desempenho dos Oradores;
• Dinâmicas de Animação;
• Interatividade dos Workshops;
• Ligação ao imaginário em torno da atividade;
• Refeições com qualidade e com variedade;
• Possibilidade de saída livre do momento do compromisso, após a assinatura da Carta de 
Cenáculo;
• Carta de Cenáculo discutida ao pormenor por todos os participantes.
• Fogo de conselho e concerto de sábado à noite;
• Convívio, reflexão e partilha entre os participantes e a equipa projeto;
• Momento de reflexão/compromisso;
• Ligação entre a EP e os participantes;
• Desafios que a EP lançou em Cenáculo aos participantes.

Aspetos Negativos:
• Momento de compromisso longo e desconfortável;
• Pouco tempo para debate das temáticas em alguns workshops;
• Atraso no check-in;
• Pouco tempo de debate entre as tribos.

 Aspetos a melhorar:
• Melhorar a dinâmica do Compromisso;
• Mais tempo em cada Workshop;
• Alterar o local (acampamento ou com espaços ao ar livre).
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ENCONTRO DE GUIAS

DATA: 15 de fevereiro de 2020
TEMA: O Mundo nas tuas mãos
PRESENÇAS: 15 Lobitos . 13 Exploradores

14 Pioneiros . 12 Caminheiros  .  23 Dirigentes
TOTAL DE AGRUPAMENTOS PRESENTES: 17
LOCAL: Centro Paroquial de Crespos, Braga

O tema proposto foi abordado tendo por base três pilares: 

. Consciencializar sobre sustentabilidade

. Partilhar conhecimentos

. Promover um Concurso “Agrupamento 
Sustentável” 
. Desenvolver atividades de recolha de lixo 
na região

. Utilizar de forma mais consciente os 
equipamentos eletrónicos
. Optar por soluções menos poluentes
. Reutilizar recursos hídricos
. Reduzir o consumo em geral (plástico)

. Fazer reflorestação tanto na escola como 
no Agrupamento
. Poupar eletricidade e água
. Reciclar e recolher o lixo do chão 
. Utilizar transportes públicos ou ir a pé
. Participar em atividades de limpeza

. Fazer reciclagem, tanto em casa, na sede, na 
escola e nas diversas atividades
. Fazer mais reutilização do lixo
. Racionalizar a água 
. Não deitar lixo para o chão

. Divulgar os objetivos sustentáveis

. Ter um papel ativo no cuidado com o 
ambiente
. Ter cuidado com a utilização de plástico

. Ter em atenção a pegada ecológica dos 
alimentos que consumimos e onde são 
produzidos
. Combater consumismo, ou seja estar 
atento ao equilíbrio que há nos 
ecossistemas

. Participar em sessões de sensibilização para 
os problemas ambientais
. Reflorestar e usar energias renováveis
. Preparar um plano de ação para o trabalho 
da sustentabilidade nos Agrupamentos 

. Passar as ideias para a prática

. Apostar na utilização de transportes 
públicos
. Ser uma sociedade menos consumista

. Envolver a comunidade

. Aprofundar e desenvolver o tema 
dentro do Agrupamento
. Reduzir o consumo em geral mais 
consciente e informado

. Alertar os donos das fábricas a ter 
mais consciência com o ambiente e 
usar outras medidas para não poluir 
(pôr um filtro nas chaminés, etc.)
. Limpar os rios e as nossas freguesias
. Fazer compostagem
. Entregar a roupa que já não se usa 
para quem precisa

. Utilizar pratos de vidro e palhinhas de 
papel em vez de plástico
. Utilizar panos em vez de guardanapos de 
papel
. Utilizar sacos de pano para ir buscar o pão
. Reciclar os vasos
. Usar painéis solares
. Desligar os aparelhos quando já não os 
estamos a usar

. Utilizar a água da chuva para regar as 
plantas
. Utilizar as rolhas de plástico para trabalhos 
manuais (vasos, estojos)
. Fazer a reciclagem 
. Levar pilhas e eletrodomésticos ao sítio 
certo para reciclar
. Usar mais a luz natural durante o dia do 
que a eletricidade

O QUE É QUE EU FAÇO PARA 
MELHORAR O AMBIENTE?

O QUE FAZEMOS PARA PRESERVAR O 
AMBIENTE? (AGRUPAMENTO/ESCOLA)

COMO É QUE A SOCIEDADE ESTÁ A 
TRABALHAR ESTA ÁREA?
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SECRETARIA RECURSOS ADULTOS

Fruto de um trabalho conjunto com os Agrupamentos foi possível iden�ficar os candidatos 
a dirigente que ainda não se �nham inscrito para realizar a formação de dirigente. Foi com 
agrado que registamos as 34 inscrições para formação inicial em janeiro e fevereiro de 
2020.

No ano escu�sta de 2019-2020 a secretaria para os Recursos Adultos deu seguimento ao 
trabalho desenvolvido nos úl�mos anos na formação dos adultos que se encontram ao serviço 
do nosso Núcleo através da realização de diferentes inicia�vas. A 16 de novembro, no Seminário 
Nossa Senhora da Conceição, realizou-se o  INDABA de Núcleo. Pretendemos formar os nossos recur-
sos adultos sobre diferentes temá�cas: Sistema de Progresso, Percurso Pessoal de Formação 
Con�nua e SIIC - Sistema Integrado de Informação Contabilís�ca. Inerente a esta a�vidade está 
também o fortalecimento do espírito de Núcleo e de entreajuda entre todos os dirigentes e 
candidatos a dirigentes do nosso Núcleo. Esta a�vidade contou com a presença de 86 adultos 
de 24 Agrupamentos diferentes e o balanço foi globalmente posi�vo. De salientar que o 
módulo “Sistema de Progresso” foi validado como formação con�nua para os 76 dirigentes que 
par�ciparam. No INDABA de 2019 foram apresentados os resultados referentes à 2.ª edição do 
KIMBRAGA. Este jogo teve como obje�vo dis�nguir a envolvência dos Agrupamentos nas inicia-
�vas desenvolvidas pela Junta de Núcleo. Foram dis�nguidos os três primeiros lugares: Fraião e 
S. Lázaro; Este S. Mamede; Ferreiros, Montariol e Figueiredo.

A 22 de setembro promovemos a realização de um Informa-te sobre o SIIC - Sistema Integrado 
de Informação Contabilís�ca. Tratou-se de mais uma sessão sobre a nova plataforma, na qual 
os Agrupamentos têm que inserir todas as despesas e receitas rela�vas ao ano de escu�sta de 
2019-2020. Desta vez realizamos uma sessão de formação prá�ca online, ajudando assim os 
Agrupamentos a adaptarem-se a este novo programa de gestão financeira. Es�veram 
presentes 25 Agrupamentos, estando alguns representados por mais do que um elemento.

A a�vidade “Uma Vida a Servir” tem vindo a lembrar e a homenagear os dirigentes do 
nosso Núcleo que prestam serviço há 25 ou 50 anos. Inserido no INDABA 2019 foram 
homenageados: 1 dirigente do Agrupamento 25 S. Pedro de Merelim; 1 dirigente do 
Agrupamento 427 Celeirós; 2 dirigentes do Agrupamento 459 Palmeira; 1 dirigente do 
Agrupamento 660 Montariol e 1 dirigente do Agrupamento 1060 Escudeiros.
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No quadro abaixo são apresentados os números de formandos que realizaram as diferentes 
formações disponibilizadas pela Junta Regional no ano 2019-2020.

Em julho de 2020, a Junta Regional promoveu a realização de dois EI’s online que contaram 
com a par�cipação de 16 candidatos a dirigente do Núcleo de Braga, de 10 Agrupamentos 
diferentes.

No quadro abaixo encontram-se sistema�zados os dados referentes ao número de par�ci-
pantes nos CAP da I.ª e da IV.ª secções, GAF, Escu�smo Movimento Seguro (EMS) e Encontro 
Inicial para Chefes de Agrupamento (EI_CA). 

De realçar ainda que durante o ano 2019-2020 foram inves�dos 12 dirigentes de 6 Agrupa-
mentos do Núcleo de Braga.

Durante o ano 2019-2020 demos con�nuidade à formação do Agrupamento 9123 - Ferreiros, 
Amares. Os 9 candidatos a dirigentes integraram o Agrupamento Padrinho (660 - Montariol) 
distribuídos pelas várias equipas de animação. Quatro dos candidatos a dirigente realizaram 
já o Encontro Inicial (EI) e a Iniciação à Pedagógica Escu�sta (IPE).

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 par�cipou nos vários encontros do CREFA (Comité Regional de Educação e 
Formação de Adultos), assumindo assim uma par�cipação a�va na discussão de ideias e no 
lançamento de inicia�vas e sugestões com o principal obje�vo de melhorar a formação dos 
futuros e atuais dirigentes.

EI IPE FGPE

13 19 4

CAP I CAP IV GAF

3 1 2

2 3

MÓDULOS OBRIGATÓRIOS MÓDULOS OPTATIVOS

4 8

EMS 25JAN2020 EI_CA 6MAR2020
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SECRETARIA PROJETOS E PATRIMÓNIO

As principais a�vidades desta secretaria foram as seguintes:

Apoio logís�co aos 
Agrupamentos do 

Núcleo na Abertura do 
Ano Escu�sta 2019 em 

Guimarães.

Coordenação da campanha 
do Banco Alimentar (nov./-
dez.) em conjunto com as 

respe�vas Zonas.

Apoio à campanha interna 
dos Agrupamentos para o 

Banco Alimentar durante o 
confinamento 

(Agrupamento de 
Montariol e Lamaçães).

Apoio aos Agrupamentos do 
Núcleo e da Região de Braga 

na comunicação de a�vidades 
escu�stas para as respe�vas 
autoridades locais e Proteção 

Civil.
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SECRETARIA COMUNICAÇÃO E IMAGEM

A secretaria para a comunicação e imagem con�nuou com a coordenação e cooperação 
com as restantes secretarias na divulgação das a�vidades, ações e momentos da vida de 
núcleo. 

um belicheum belicheum belicheum belicheum beliche
p’ro apeadeiro

apadrinhamentoapadapadapadapadapadapadapadapadrrrrrrrrinhameinhameinhameinhameinhameinhameinhameinhamennnnttttoooo

A par de toda a divulgação das inicia�vas do 
Núcleo pelos diferentes meios de comunicação, 
diligenciamos junto dos jornais para par�lharem 
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 a�vidades / inicia�vas foi permanente, bem como 
garan�r que durante a realização das mesmas se 
fizesse a cobertura fotográfica de modo a perpetuar o 
presente no futuro através das fotografias / videos. 

Este ano foi preparada uma edição diferente do 
NOVAS onde se compilou os momentos/a�vidades de 
Núcleo. Esta edição será entregue aos Agrupamentos 
em momento oportuno.



É tempo de reinventar 
laços e proximidades e 

encontrar a forma certa 
de tocarmos a vida uns 

dos outros.

NÃO SOMOS ÁTOMOS, SOMOS CORPO
https://pontosj.pt/especial/nao-somos-atomos-somos-corpo/


