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 De: Chefe de Núcleo 
Para: Chefes de Agrupamento 
Assunto: Prolongamento da suspensão das atividades escutistas presenciais 
Data: 30 de novembro de 2020 
Oficio: 04/2020 

 
 

Caros Irmãos Escutas, 

Na sequência do ofício nrº 02/2020, e dado o agravamento da situação epidemiológica da pandemia COVID-
19 nos concelhos de Guimarães e Vizela, a junta de núcleo, no exercício da sua responsabilidade escutista e 
dever cívico em contribuir para o bem-estar da comunidade, decidiu prolongar a suspensão das atividades 
escutistas presenciais até 31/12/2020. 
 

Assim sendo, informamos que a secretaria de núcleo e o depósito de material e fardamento (DMF) também 
estarão encerrados durante este período. O nosso secretário executivo, continuará em teletrabalho, 
assegurando assim o apoio administrativo e financeiro aos agrupamentos e à junta de núcleo.  
 
As ações de voluntariado por parte dos adultos á comunidade e entidades locais pode e deve ser exercida 
sempre que solicitado, cumprindo todas as regras decretadas pelas autoridades de saúde, particularmente 
o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização e a etiqueta respiratória. 
 
 Apelamos aos agrupamentos que continuem a manter o contacto entre escuteiros e dirigentes por via 
digital, recorrendo a muitos dos recursos e ferramentas produzidas pelo CNE – Escutismo em Casa. 
 

Sendo este um período difícil para todos nós, queremos ser agentes de saúde pública, cumprindo da melhor 
forma o nosso dever cívico e o segundo Princípio da Lei do Escuta, O Escuta é filho de Portugal e bom cidadão.  

 
 

Após o dia 31/12/2020 avaliaremos esta decisão, tendo por base a situação epidemiológica e as 
recomendações das autoridades de saúde. O nosso resguardo é a proteção das nossas crianças e jovens, 
das suas famílias e de toda a nossa comunidade. 
 
 
 
 

Sempre Alerta para Servir, 
 
 
 

_________________________________ 
Ernesto Machado – Chefe de Núcleo 

 


