De: Secretário Pedagógico
Para: Chefes de Agrupamento, de Unidade e Guias
Assunto: Azimute 2019
Data: 12 novembro 2019
Ofício: 56JNG2019

Caros Chefes de Agrupamento e Chefes de Unidade,
Caros Guias,
Escrevo-vos para vos informar acerca do nosso encontro de guias – Azimute. BP alertou-nos para a
importância que o guia assume no escutismo. De facto, todos sabemos que os guias dos nossos bandos,
patrulhas, equipas e tribo são essenciais para que possamos fazer escutismo . Dada as condicionantes da
data proposta, bem como a gestão do espaço sentimo-nos obrigados a fazer algumas alterações. Assim, o
nosso encontro de guias para os lobitos realizar-se-á, tal como previsto, a 30 de novembro, já o encontro
de guias de exploradores, pioneiros e caminheiros decorrerá a 11 de janeiro, com os seguintes objetivos:
• Valorizar o papel do guia no escutismo;
• Dotar os guias de ferramentas essenciais para a vivência em bando, patrulha, equipa ou tribo;
• Auscultar os guias acerca da realidade das suas subunidades e ajudá -los na superação de
dificuldades;
• Eleger os representantes de Guimarães para o Encontro Nacional de Guias;
Assim, cumpre-nos informar que as inscrições, para os guias dos bandos decorrem entre os dias 12
e 25 de novembro, através do formulário disponível aqui: https://docs.google.com/forms/d/1bTqfh_nx4O9njvjX0n6zLDmsZE0EYnVzRqRfPeRzoI/prefill

Algumas notas importantes:
• Este encontro destina-se aos guias de bando. No entanto, os subguias também podem
participar;
• A presença dos dirigentes não é obrigatória.
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• O check-in começa às 0900h e o término da atividade está prevista para as 17.30h, ambos na
"A Vaca Negra" - Centro para a Criação, Arte e Cultura, sita na Rua António da Costa
Guimarães 1862, 4810-490 Urgezes – Guimarães.
• O custo do azimute é de 1,00€ e devem trazer lanche e almoço volante.
• As informações do encontro de guias para as outras secções seguirão posteriormente.

Estamos convictos que esta será uma excelente oportunidade para todos! Apresentamos toda a
nossa disponibilidade para eventuais esclarecimentos ou dúvidas.

Somos Sempre Alerta Para Servir,
Canhota Amiga

João Miguel Fernandes
Secretário Pedagógico
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