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De: Chefe de Núcleo  

Para: Chefes de Agrupamento  

Assunto: 97 Aniversário do Núcleo   

Data: 08/05/2021  

Oficio nº: 11/2021  

 

Caros Irmãos Escutas, 

O nosso Núcleo celebra a 18 de maio de 2021 os seus 97 anos de história. 
Esta é uma data que ao longo dos anos temos vindo a celebrar de uma forma muito entusiasta, apesar 
das restrições que atualmente se impõe, continuaremos a fazer deste dia um dia de celebração e 
graça por todos os escuteiros e dirigentes que fizeram a história deste núcleo. 
Nestes 97 anos de história teremos como mote a tema 97 anos de Esperança e o como lema o Crescer 
na Caridade e continuaremos a viver modelo de vida Carlos Acutis. É neste enquadramento que vos 
apresentamos a proposta de vivência destes 97 anos, que esperamos ser uma oportunidade para os 
nossos escuteiros viverem muitas oportunidades educativas. 
 
Tema: 97 Gestos de Esperança 
Lema: Crescer na Caridade 
Modelo de vida: Carlo Acutis 
 
Objetivos: 
 - Celebrar os 97 anos de escutismo em Guimarães 
 - Promover o Sistema de Patrulhas 
 - Promover o Escutismo nas Comunidades 
 - Dinamizar Campanha de Solidariedade Social – Refood 
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Momentos a Viver 
  

Momento Dinâmica Data 
1º momento Jogo Escutista “O que mudas em 97 

segundos” - (em anexo proposta de jogo) – 
Anexo 1 

Para jogar ao longo do mês de Maio. 

2º momento Celebração em Zonas. Em cada uma das 8 
zonas irá acontecer uma celebração Mariana, 
cada agrupamento participa com uma 
pequena representação. Todas as Zonas irão 
viver um compromisso e um gesto de 
caridade, a decidir por vós.  

10 a 17 de maio nas zonas. 
 

3º momento Celebração Mariana em Núcleo dia 
18/05/2021 pelas 21:30 h - na Igreja da 
Colegiada da Oliveira. Participará uma 
representação de cada Zona que vai 
apresentar o compromisso/gesto de caridade 
a assumir e a viver. 

18 de maio – Igreja Colegiada da 
Oliveira. 
Gesto de Caridade – para realizar até ao 
final do mês de junho 

4º momento Campanha de recolha de bens para Refood 
(tal como aconteceu o ano passado 
desafiamos os agrupamentos a fazer uma 
angariação de bens na comunidade para a 
associação Refood. Anexo 2. 

Para desenvolver até ao final do mês de 
junho. 

 
Estamos certos que todos são parte deste Núcleo que durante estes 97 anos construiu, continuando 
com a sua autenticidade fazendo história.  
 
As nossas Raízes continuam juntas nas vivências e nos momentos, com Esperança e a crescer na 
caridade. 
 

 
Sempre Alerta para Servir, 

 
_________________________________ 
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De: Secretário Pedagógico  

Para: Chefes de Unidade 

Assunto: Jogo Escutista – O que mudas em 97 segundos  

Data: 08/05/2021 

Oficio nº: 11/2021 – Anexo I 

JOGO 
O que Mudas em 97 Segundos?! 

 
No âmbito do 97° Aniversário do Núcleo de Guimarães, a Patrulha Pedagógica propõe um jogo para desafiar 
todos os bandos, patrulhas, equipas e tribos a mostrarem em 97 segundos que conseguem fazer a diferença 
através de uma Ação de serviço e/ou apoio à Comunidade, sabendo que o dever do Escuta começa em casa. 
O jogo tem como base de inspiração o exemplo de Carlo Acutis, a proteção de Maria – Mãe dos Escutas – e o 
Lema dos 97 Anos “Crescer na Caridade”. 

 
Objetivos: 
1. Promover serviço no Agrupamento, na Comunidade e/ou na Paróquia; 
2. Promover o contacto com a natureza; 
3. Ser usado como ferramenta de trabalho nas secções; 
4. Promover a criatividade do trabalho em equipa. 

 
Para quem: Bandos, Patrulhas, Equipas e Tribos dos Agrupamentos do Núcleo de Guimarães 
 
Como: Vídeo com um total de 97 segundos que apresenta a diferença do antes e depois da Ação escutista. 
 
Até quando: 31 de Maio de 2021 
 
Prémios: Os prémios são para as 3 melhores equipas em cada secção, ou seja, os 3 melhores bandos,  
as 3 melhores patrulhas, as 3 melhores equipas e as 3 melhores tribos. A secção do agrupamento de cada 
equipa premiada, terá direito também a um prémio, que só poderá ser usado se a equipa vencedora participar 
também. 

 

Classificação Prémio Equipa Prémio restante Secção 
(do agrupamento à qual pertence a equipa) 

1º Lugar Fim-de-semana gratuito 
No Penha Centro Escutista de Guimarães 

50 % Desconto no PCEG 
No mesmo Fim-de-semana  

2º Lugar Fim-de-semana gratuito 
No Penha Centro Escutista de Guimarães 

30 % Desconto no PCEG 
No mesmo Fim-de-semana 

3º Lugar 
Fim-de-semana gratuito  
No Penha Centro Escutista de Guimarães 

20 % Desconto no PCEG 
No mesmo Fim-de-semana 

 
 Nota: Os vales de prémio são válidos até 31 de maio de 2022. 
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Dimensões de Avaliação: 

1. Significado da Ação (Ajudar como? A quem? Para quê?); 
2. Criatividade da Ação; 
3. Dinamismo do vídeo de apresentação; 
4. Data de Submissão (mais cedo = mais pontos).   

 
Outras informações: 
 
O vídeo deverá ser enviado até ao dia 31 de Maio, através do email: pedagógica.guimaraes@escutismo.pt,  
com exatamente 97 segundos de duração, podendo ser enviado ficheiro de vídeo ou o link do WeTransfer, 
Smash ou Hightail; 
 
No corpo do email deverá estar: 

o Identificação do agrupamento, bando, patrulha, equipa ou tribo; 
o Listagem com o NIN dos elementos; 

 
A criatividade da ação pode envolver as diferentes Maravilhas do Método Escutista; 
 
Caso a imagem de algum elemento não possa ser divulgada nos canais de comunicação oficiais da Junta de 
Núcleo de Guimarães, não incluam a imagem do elemento no vídeo final do bando, patrulha, equipa ou 
tribo.  
 
Para qualquer esclarecimento ligar para o secretário pedagógico Porfírio Mendes: contacto 929 108 668 
(a partir das 18:00 horas) 
 
 
 

Sempre Alerta para Servir, 
 

Porfirio Mendes 
_________________________________ 

 
O Secretario Pedagógico 
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De: Chefe de Núcleo 

Para: Chefes de Agrupamento 

Assunto: Campanha Angariação de Bens - Refood 

Data: 08/05/2021 

Oficio nº: 11/2021 – Anexo II 

 
 
 

 

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 97 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; 
4 – Os bens devem ser colocados numa caixa atendendo a todas as normas de segurança de higiene 
determinadas pelas autoridades de saúde; 
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.  

 

Contamos com a vossa colaboração, com o vosso gesto, que também é um combate aos efeitos da 
atual pandemia. Ajudar os outros também é celebrar! 

 
 

 
Sempre Alerta para Servir, 

 
______________________________ 

 


