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De: Chefe de Núcleo 

Para: Agrupamentos 

Assunto: Campanha REFOOD 2020 

Data: 13/05/2020 

Ofício: 17JNG2020 

 

Caros Irmãos Escutas, 

Espero que todos se encontrem bem de saúde. A Junta de Núcleo foi contactada, pela delegação da 

Refood Guimarães, para colaborar numa angariação de bens alimentares.  

Como é do conhecimento de muitos de vós a Refood desenvolve a sua ação sobretudo através do 

apoio dos restaurantes, combatendo assim o desperdício alimentar. Atualmente com o confinamento 

sanitário que obrigou ao encerramento destes estabelecimentos, torna-se muito mais difícil apoiar as 

atuais, cerca de 150, famílias que estão dependentes deste gesto solidário e humano 

O apelo e desafio que vos queremos deixar, em mês que celebramos 96 anos, próximo dia 18 de 

maio, é que participem e envolvam as nossas comunidades, na medida das suas possibilidades, na 

angariação de bens alimentares, não perecíveis (arroz, azeite, massa, cereais, óleo e enlatados). 

Modo de Funcionamento: 

1 – Os Agrupamentos devem divulgar a campanha na sua comunidade; 

2 – Definir um dia de entrega na sua sede; 

3 – Apenas Caminheiros, maiores de 18 anos e Dirigentes devem participar; 

4 – Os bens devem ser colocados numa caixa atendendo a todas as normas de segurança de higiene 

determinadas pelas autoridades de saúde; 

5 – Não devem estar na sede mais que 2 pessoas; 

6 – Em momento algum poderão ir recolher os bens à casa das pessoas; 

7 – Quando tiverem alguma quantidade devem informar a junta de núcleo que passará na vossa 

sede, em dia e hora a combinar, para levantar os bens. Não é desejável o acumular, mas sim o ir 

entregando. 

 

 



 

 

 Corpo Nacional de Escutas – Junta de Núcleo de Guimarães 

 Rua Marcha Gualteriana, 666 cave – 4810-264 Guimarães 

 Tel. 253 511 046/7 –  Fax 253 511 048 

 E-mail: geral@guimaraes.braga.cne-escutismo.pt 

 

 

 

Amigos, sabemos que muitos de vós já estão a colaborar em campanhas locais, no entanto, 

deixamos este apelo que é urgente para muitos adultos e crianças que estão a passar por muitas 

necessidades básica, como alimentação. 

Conto com a vossa colaboração, neste gesto, que também é um combate aos efeitos da atual 

pandemia. Ajudar os outros também é celebrar! 

 

Uma forte canhota. 

 
 
 

Ernesto Machado 
(912308860) 


