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1. Temática e Modelo
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Aceitando o desa�o da Junta central de temática e modelos para o triénio, estaremos compro-
metidos a:

CRESCER      |      FLORIFICAR     |    FRUTIFICAR

Desta forma, queremos CRESCER inpirando-nos no jovem Carlo Acutis, celebrando-o e 
assumindo o seu modelo, percebendo que a felicidade é olhar para Deus e não olhar só para 
si próprio.

Desta forma, queremos FLORIFICAR inspirando-nos em Jacques Sevin, celebrando-o e 
assumindo o seu modelo, vivenciando  que a perspectiva numa dimensão espiritual é que nos 
fará chegar ao Homem-Novo que é Cristo. 

Desta forma, queremos FRUTIFICAR inspirando-nos em Nuno de Sta. Maria, celebrando-o e 
assumindo o seu modelo, vivenciando e mostrando que não devemos ter medo e que temos 
de procurar força, através da devoção a Deus e com isso fortalecemos o corpo que nos prepa-
rará para os desa�os que o centenário do escutismo nos trará.  

CRESCER    FLORIFICAR FRUTIFICAR
o Senhor envolve-se e envolve os 
seus, pondo-se de joelhos diante 
dos outros para lavar os pés’ 
(EG24).

Nós, cristãos, insistimos na propos-
ta de reconhecer o outro, de curar 
as feridas, de construir pontes, de 
estreitar laços e de nos ajudar-
mos…” (EG67)

“Aquilo que descobriste, o que te 
ajuda a viver e te dá esperança, 
isso é o que deves comunicar aos 
outros.” (EG121)

Símbolo
Computador

Palavra-Chave
Ser

Preferir o original
à fotocópia

Figura
Carlo Acutis

Símbolo
Cruz de Jerusalém

Palavra-Chave
Agir

Transformar o mundo
com audácia

Figura
Jacques Sevin

Símbolo
Estandarte

Palavra-Chave
Saber

Recordar o caminho feito 
para projetar o futuro

Figura
Nuno de Sta. Maria
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Jacques Sevin

Texto extraído do Plano trienal da Junta Central 2020/23

 O padre Jacques Sevin nasceu a 7 de dezembro de 1882, em Lille (França). Morreu em 
Boran-sur-Oise (França) a 19 de julho de 1951.

 É um dos fundadores do Escutismo Católico, do qual o CNE adotou as formulações da 
Lei e da Promessa e muitos cânticos e orações. A sua audácia em conhecer bem o Método 
Escutista e o seu fundador – Baden-Powell – e reinterpretá-lo à luz da fé professada pela Igreja 
Católica, enriquecendo a prática escutista com uma perspetiva espiritual do acampamento e 
do caminho, muito contribuiu para enraizar em profundidade o que podemos chamar de 
“espírito escutista”. O próprio Baden Powell disse que a proposta escutista de Jacques Sevin é 
«a melhor realização do seu pensamento».
 
 Em ano de preparação para a Jornada Mundial da Juventude em Portugal e de 
realização da primeira atividade do nosso centenário, queremos agir na transformação do 
mundo, com a força do método escutista, e em fraternidade com todos os jovens.
 A cruz de Jerusalém, símbolo escolhido para o ano 2021-2022, é uma cruz muito 
antiga, com mais de 900 anos de história. Lembra-nos que, tal como os cruzados, precisamos 
de agir, servindo, com a �rmeza que os valores do CNE constroem em nós.

 Esta cruz, que foi proposta por Jacques Sevin e adotada pela Conferência Internacio-
nal Católica do Escutismo, liga-nos também a todos os escuteiros do mundo inteiro que vivem 
o Escutismo Católico.

 A palavra agir impele, em conjunto com o ser e o saber, a assumirmos o escuteiro 
como um jovem motivado para a ação, a Boa Ação! Não se concebe uma vivência escutista 
plena e rica sem Boa Ação, sem Serviço, que, como dizemos neste ano, é o Amor em ação.
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Símbolo
Cruz de Jerusalém

Palavra-Chave
Agir

Transformar o mundo
com audácia

Figura
Jacques Sevin
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2. Estrutura de Núcleo
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Ernesto Machado
Chefe de Núcleo

che�a.guimaraes@escutismo.pt
912 308 860

Pe. Leonel Cunha
Assistente de Núcleo

assistencia.guimaraes@escutismo.pt
916 602 176

Porfírio Mendes
Secretário Pedagógico

pedagogica.guimaraes@escutismo.pt
929 108 668

Sérgio Lemos
Chefe de Núcleo adjunto
adjunto.guimaraes@escutismo.pt

961 782 648

Carla Azevedo
Secretária 

Administrativa e Financeira
administrativa.guimaraes@escutismo.pt

�nanceira.guimaraes@escutismo.pt
967 294 253

Por�rio Faria
Secretário para os Adultos

adultos.guimaraes@escutismo.pt
969 087 174

Silvina Oliveira
Secretária para o ambiente

ambiente.guimaraes@escutismo.pt
967 378 918



3. Ações por secretaria
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4.1. Che�a de Núcleo
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Amigos e Irmãos Escutas

Uma Saudação de Amizade e de Fraternidade Escutista

Iniciamos o projeto Raízes, em tempo bastante atípico por força da pandemia que se instalou 
no mundo, afetando decisivamente a nossa ação escutista. Depois de muita resiliência e muita 
coragem, acreditamos que este ano escutista de 2021/2022 venha a ser um ano de viragem, 
uma vez que, o processo de vacinação permitirá uma imunidade signi�cativa na população 
em geral.

Neste ano escutista, iremos procurar continuar a implementar algumas das “Raízes” estratégi-
cas que tínhamos de�nido no início deste projeto. Começando pelo trabalho de formação e 
de partilha pedagógica, procurando implementar uma “animação” pedagógica e formativa 
nos agrupamentos. Nas zonas irão acontecer momentos e oportunidade de formação para os 
chefes de agrupamento, onde poderão também partilhar e crescer na sua formação em 
liderança, através do pequeno grupo de agrupamentos que constitui cada uma das 8 zonas. 
Uma das áreas que também iremos procurar melhorar é na área da comunicação e imagem, 
onde constituiremos uma equipa que procurará desenvolver uma estratégias de comunica-
ção com os nossos jovens e dirigentes, tendo como base as orientações estratégicas do CNE 
para esta área. Numa fase inicial, a equipa, será constituída pelo Rui Gomes - 5 Ronfe, Bruno 
Pereira - 83 Airão Santa Maria, Eduardo Cunha – 322 Urgezes, Patrícia Faria – 456 Silvares e o 
Rui Oliveira – 667 Airão São João.

A proposta é sermos uma RAIZ fecunda e sólida na missão de fortalecer a vida dos nossos 
agrupamentos. Faremos um caminho SINODAL e SAMARITANO, tal como nos propõe a nossa 
Arquidiocese de Braga, em sintonia com todas as estruturas do CNE.
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1.4. Capacitar os adultos para a inclusão de todos os jovens

Realizar diagnóstico e elaborar 
documento orientador para uma 
estratégia de inclusão.

   Nov./Dez. Elaborar documento
Todos os jovens com NEE estarem 
identi�cados no SIIE. 

Ações para o ano 2021/22

1. Capacitação dos adultos

3.1. Promover o escutismo na comunidade

Constituir equipa para elaboração 
de plano de comunicação

   Out. Elaborar plano

3. Comunicação e suporte

Ações Momento Indicador de desempenho

Ações Momento Indicador de desempenho



4.2. Assistência de Núcleo

No início deste novo ano a Assistência propõe-se ser uma RAIZ fecunda e sólida na
missão de fortalecer a vida desta equipa de Núcleo, fazendo com que a identidade eclesial 
seja a verdadeira RAIZ que alicerça todos os seus ideais. Neste sentido, gostaria que �zésse- 
mos um caminho SINODAL e SAMARITANO, tal como nos propõe a nossa Arquidiocese de 
Braga, para este novo triénio.
Assim, em sintonia com a Arquidiocese de Braga, no âmbito da Pastoral de Jovens, e em comu-
nhão com a pastoral Juvenil Nacional, seria bom que, desde já, preparássemos a vinda das 
Jornadas Mundiais da Juventude de 2023. Comecemos a enraizar este grande evento católico 
mundial para que ele marque profundamente as nossas vidas.

Ações para o ano 2021/22
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2.3. Acompanhar e apoiar os Assistentes de Agrupamento na sua ação

Realizar encontro com os 
Assistentes. 

   Anual Participação de 25% dos 
Assistentes do Núcleo. 

2. Método escutista
Ações Momento Indicador de desempenho



4.3. Secretaria Pedagógica
A Secretaria Pedagógica, tem como base detetar as boas práticas da vivência do projeto 
escutista pelas crianças e jovens escuteiros do nosso Núcleo, através de auscultações dinâmi-
cas aos Bandos, Patrulhas, Equipas, Tribos e às respetivas Equipas de Animação. 
Para o ano 2021/2022 queremos dar enfoque ao Sistema de Progresso e ODS à participação 
em várias atividades a todos os níveis. 
Capacitar as crianças e jovens através das Especialidades tornando-os mais completos no seu 
crescimento pessoal, promover a prática desta ferramenta junto às Equipas de Animação para 
a pôr em uso nas respetivas secções.  
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Organigrama 2021/22

Porfírio Mendes
409 Gondar

João Soares
566 Creixomil

Joana Ferreira
456 Silvares

Abílio Martins
532 Macotelos

Tiago Peixoto
566 Creixomil

João Oliveira
409 Gondar
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Ações para o ano 2021/22

2.2. Desenvolver encontros de partilha de boas práticas pedagógicas para adultos 

Elaborar projeto modelo de 
Encontros de chefes de unidade. 

   Out./Nov. Elaborar e apresentar projeto.

2. Método escutista
Ações Momento Indicador de desempenho

4.1. Promover o acampamento escutista sustentável

Elaborar guia de boas práticas 
para um acampamento sustentável.

   Jan. Elaborar guia de boas 
práticas.

4. Sustentabilidade
Ações Momento Indicador de desempenho

Promover e dinamizar o projeto 
"48 de voluntariado" junto dos 
Agrupamentos sobre a temática ambiental

   Jan./Fev. Elaborar estratégia de 
comunicação para promover 
e dinamizar.

4.2. Participar e Dinamizar projetos ambientais na comunidade

5.1. Envolver os Jovens nos projetos pedagógicos

Realizar o encontro de guias
Feira de projetos.

   Nov. Realizar encontro de guias.

5. Envolvimento dos jovens
Ações Momento Indicador de desempenho

Realizar o XX Cenáculo.    Mar. Realizar o Cenáculo.

5.2. Dinamizar momentos de auscultação de jovens

Dinamizar momentos de auscultação 
de jovens.

   Mar./Abr. Realizar Fóruns nas Zonas.

5.3. Promover uma maior capacitação dos jovens

Elaborar proposta de encontro de 
especialidades.

   Jun. Elaborar proposta.
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Realizar encontros de partilha pedagógica    Out./Jan./Abr./Jul.  Realizar 4 encontros



4.4. Secretaria para os Adultos

As Raízes, simbolizam a base mais profunda daqueles que cuidam de si e dos outros. Os 
educadores adultos são Raízes para todos os jovens, dando-lhes razões para viver e sonhar, 
através do método escutista. 
Durante o ano de 2021/2022, a ação da Secretaria para os Adultos assenta em três grandes 
áreas:  
1 - Promover a formação interna nos Agrupamentos, realizando momentos formativos 
mediante as necessidades encontradas; 
2 - Acompanhar os Percursos Iniciais de Formação, apoiando os Candidatos a Dirigentes 
durante o seu percurso formativo; 
3 - Envolver os adultos na ação escutista, promovendo a participação em ações de formação e 
projetos pedagógicos. Colaborar com a Região na criação de uma bolsa de formadores.
Continuaremos empenhados na oferta formativa "Grão a Grão" no Penha Centro Escutista, a 
�m de proporcionar oportunidades de refrescar conhecimentos e disponibilizar aos Dirigen-
tes e Candidatos a Dirigentes, ferramentas de apoio à sua ação nos agrupamentos.
“A formação constitui um importante instrumento de capacitação, adequação e atualização 
dos Adultos no Escutismo em termos de conhecimentos, competências e atitudes necessárias 
ao cabal cumprimento do respetivo papel na missão educativa do Corpo Nacional de Escutas.”
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Porfírio Faria
456 Silvares

Francisco Matos
JNG

Bernardino Miranda
JNG

Filipe Oliveira
316 Sande S. Martinho

Miguel Araújo
JNG

João Oliveira
409 Gondar

Marisa Abreu
546 Pevidém

Nelson Martins
307 Ponte

Moisés Soares
884 Nespereira



13

1.2. Acompanhar os percursos iniciais de formação

Apoiar os Chefes de Agrupamento 
nos momentos da inscrição dos 
seus Candidatos a Dirigente.

   Anual Receber as inscrições dos candidatos 
a dirigentes, inscrevê-los e enviar as 
respetivas �chas de inscrição para a 
Secretaria Regional para a formação.

Esclarecer os tutores locais sobre o 
seu papel no acompanhamento aos 
Candidatos a Dirigente.

   Out. 
   Jan.
   Abr.

Realizar 3 encontros de tutores para 
partilha de di�culdades e experiências.

Apoiar e preparar com os chefes de 
Agrupamento, Assistentes, tutores e 
candidatos a dirigente, o momento das 
investiduras.

   Anual Realizar uma reunião no agrupamento 
antes das investiduras e apoiar e 
acompanhar o Chefe de Núcleo no 
momento da Investidura.

1.3. Envolver os adultos na ação do núcleo

Convidar novos Dirigentes a fazerem 
parte do quadro nacional de Formadores

   Anual Termos 4 novos formandos em 
percurso.

Ações para o ano 2021/22

1. Capacitação dos adultos
Ações Momento Indicador de desempenho

2.1. Apoiar os agrupamentos na aplicação do método escutista

Realizar um Indaba para Dirigentes 
paralelamente ao Encontro de Guias.

   Nov. 75% dos agrupamentos participarem 

2. Método escutista
Ações Momento Indicador de desempenho

Colaborar com os Animadores de ação 
local das zonas na realização momentos
formativos.

   Anual 75% dos agrupamentos participarem
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4.5. Secretaria Administrativa e Financeira

Organigrama 2021/22

Carla Azevedo
279 S. Miguel Vizela

Ana Fernandes
28 S. Torcato

Sara Ribeiro
858 Lordelo

Liliana Costa
S. Torcato

Catarina Oliveira
28 S. Torcato

Carla Azevedo
279 S. Miguel Vizela

Tânia Pereira
1092 I�as

Paula Salgado
307 Ponte

Ana Ribeiro
316 Sande S. Martinho

Este é um ano de veri�car as necessidades das secretarias administrativa e �nanceira, para 
assim podermos ter uma resposta mais e�caz em todos os processos administrativos e �nan-
ceiros do Núcleo e dos agrupamentos.

O foco para este ano das secretarias será:
Secretaria Administrativa
- Comunicação através dos e-mails institucionais dos agrupamentos
- Momentos formativos para secretários com a plataforma SIIE, fomentando boas praticas
- Apoio administrativo personalizado aos agrupamentos
- Inserir o inventario de Núcleo na plataforma SIIE
- Construção de manuais de procedimentos que auxiliem os agrupamentos e a secretaria de 
Núcleo
- Melhorar o modelo da entrega de censos, tornando o processo mais célere uniforme e e�caz
Secretaria �nanceira
- Acompanhamento personalizado aos agrupamentos no processo SIIC
- Realização de encontros formativos em SIIC
- Realização de encontros não formais de partilha de boas praticas na gestão �nanceira dos 
agrupamentos
- Criação de manual de procedimentos

Queremos ser capazes de estender as nossas Raízes a todos os agrupamentos e de forma 
responsável termos a capacidade de nos aproximarmos, de ouvir e
sentir as suas preocupações e di�culdades, valorizando a sua ação, mas propondo também 
práticas de melhoria e de crescimento.

Inês Ameida
279 S. Miguel Vizela
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Ações para o ano 2021/22

3.2. Consolidar procedimentos de gestão administrativa e �nanceira do Núcleo

Criar emails institucionais para todos os 
agrupamentos.

   Anual Todos os agrupamentos utilizarem 
apenas o email institucional. 

3. Comunicação e suporte
Ações Momento Indicador de desempenho

1.1 Promover a formação interna nos agrupamentos

Desenvolver ações formativas sobre 
SIIE E SIIC.

   Anual Realizar 3 ações formativas.

1. Capacitação dos adultos
Ações Momento Indicador de desempenho

Construir manuais de procedimentos e
introduzir todo o Inventário do núcleo 
no SIIE.

   Anual Construir manuais e
inventariar todo o material

15



4.5. Secretaria para o Ambiente
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É na natureza que os nossos jovens realizam os seus projetos, os seus sonhos, onde são felizes,
descobrindo e contemplando todos os seres vivos. Para além disso, a Vida na Natureza é uma 
das 8 maravilhas do nosso método escutista, o que dá ainda mais sentido a existência de uma 
secretaria para desenvolver ações de promoção, proteção e preservação dos valores ambien-
tais.

Assim, a secretaria do ambiente propõe-se neste ano, desenvolver um conjunto de ações 
ambientais no Penha Centro Escutista que visam apoiar e incentivar à introdução dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável na vida e prática pedagógica dos escuteiros, desenvol-
vendo nos jovens uma consciência ambiental mais coesa e mais forte.

Desenvolveremos uma nova estratégia e visão para o Penha Centro Escutista, apostando 
numa equipa liderada por um coordenador, que será o nosso secretário executivo. Esta 
aposta, visa sobretudo, potenciar o Penha Centro Escutista não apenas para o nosso núcleo 
mas também numa dimensão nacional e internacional, dotando-o de um recurso humano 
que pensamos ser determinante nesta estratégia. Para além disso, continuaremos com a 
construção do nosso Observatório de Ave e Fauna, que apenas por razões burocráticas, a sua 
construção tem sido mais demorada. 

Temos como objetivo desenvolver projetos ambientais em parceria com o Laboratório da 
Paisagem e com outras entidades para proporcionar oportunidades educativas que possam 
contribuir para o progresso individual de cada escuteiro.
Temos acompanhado ação dos nossos escuteiros e dos nossos agrupamentos nas Brigadas 
Verdes, por isso iremos realizar um encontro no Penha Centro Escutista para todos os agrupa-
mentos que participam nestes grupos.
Neste encontro, pretendemos fornecer um conjunto de boas práticas e formação ambiental 
para que os nossos escuteiros possam aplicar na sua freguesia, na sua comunidade, a�rmando 
assim os nossos valores ambientais e a defesa da nossa casa comum.

Um dos nossos grandes objetivos é continuar a realizar do Kimball, atividade nacional de 
referência para os exploradores, acreditamos que esta aventura é uma ferramenta de excelên-
cia para testar os conhecimentos dos nossos exploradores e também para uma partilha entre 
escuteiros de todo País.
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4.2. Participar e Dinamizar projetos ambientais na comunidade

Realizar um Encontro Ambiental no 
Penha Centro Escutista para Todos os 
agrupamentos que participam nas 
Brigadas Verdes.

    Mar.   Realizar encontro

4. Sustentabilidade
Ações Momento Indicador de desempenho

Ações para o ano 2021/22

4.3. Desenvolver uma visão e uma estratégia para o Penha Centro Escutista

Apresentar documento com a visão 
estratégica, organização e funcionamento 
do Penha Centro Escutista.

Out. a Nov. Elaborar e apresentar documento

1.1. Promover a formação interna nos agrupamentos

Realizar ações de formação no âmbito 
do projeto “Grão a Grão”

     1º Trim.        Realizar 3 ações

1. Capacitação dos adultos
Ações Momento Indicador de desempenho



4.6. Che�a de Núcleo Adjunta

Para o ano de 2021/22, a che�a de Núcleo adjunto, além do apoio à che�a de Núcleo, tem 
também sob a sua alçada a dinamização das 8 Zonas. Esta dinamização, pretende que através 
das competências das Zonas, ir ao encontro das suas �nalidades, tendo em conta a última 
reestruturação territorial aprovada a 7 dezembro de 2018.

A ação da che�a de Núcleo adjunto, terá como base 2 grandes orientações:

- Dar apoio à che�a de Núcleo, quer na gestão da equipa, quer no apoio aos agrupamentos, 
bem como nas representações internas e externas.

- Identi�car necessidades formativas/pedagógicas das 8 Zonas.

18
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Coordenação
Sérgio Lemos

5 Ronfe

Animador ação local 
para a Zona 

São João Paulo II

Animador ação local 
para a Zona 

Moisés

Animador ação local 
para a Zona 

Santa Catarina de Sena

Animador ação local 
para a Zona 

Santa Teresa de Calcutá

Animador ação local 
para a Zona

Rainha Santa Isabel 
de Portugal

Animador ação local 
para a Zona 
São Bento

Animador ação local 
para a Zona 

São Nuno de 
Santa Maria

Animador ação local 
para a Zona 

São Jorge
Coordenação adjunta

Francisco Matos
Formador
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Ações para o ano 2021/22

1.1. Promover a formação interna nos agrupamentos

Auscultar os adultos sobre as 
necessidades formativas/pedagógicas
no âmbito nas Zonas.

Ações Momento Indicador de desempenho

    Nov. Auscultar os adultos e elaborar 
documento orientador para a 
ação.

1. Capacitação dos adultos

1.3. Envolver os adultos na ação do núcleo

Nomear 8 animadores de ação local 
para as Zonas.

    Out. Auscultar os adultos e elaborar 
documento orientador para a 
ação.



4. Calendário de atividades
Outubro                    Atividade                                                        Organização                      Destinatários

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 7                                      Encontro de tutores                                              Núcleo                                      Tutores locais

     

20

16/17                              ERCA                                                                          Região                                       CA´s + CA´s Adj.

 23                                    Workshop de Comunicação                               Região                                      Equipas Núcleo

Novembro                Atividade                                                       Organização                      Destinatários

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

13                                    Encontro guias + INDABA                                  Núcleo                                      Guias e adultos
20                                    Encontro Regional de Chefes de Unidade    Região                                      Chefes Unidade

     

Dezembro                Atividade                                                       Organização                      Destinatários

________________________________________________________________
________________________________________________________________

17                                    Luz da Paz de Belém                                            Núcleo                                      Agrupamentos

Janeiro                      Atividade                                                       Organização                      Destinatários

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

15                                   Grão a Grão                                                             Núcleo                                      Dirigentes + CD´s
16                                   Eliminatória Regional do Tecoree                    Região                                      III Secção

20                                   Encontro de tutores                                             Núcleo                                      Tutores locais

________________________________________________________________28/29/30                      Maratona Regional de Formação                    Região                                       Dirigentes + CD´s

     Fevereiro                  Atividade                                                       Organização                      Destinatários

________________________________________________________________12                                   Grão a Grão                                                             Núcleo                                      Dirigentes + CD´s

     Março                       Atividade                                                        Organização                      Destinatários

________________________________________________________________

________________________________________________________________
12                                   Grão a Grão                                                             Núcleo                                      Dirigentes + CD´s
12                                   Encontro de guias                                                 Região                                       Guias

A de�nir                         XX Cenáculo                                                           Núcleo                                       Caminheiros

________________________________________________________________
23                                    Workshop de Comunicação                              Região                                       Equipas Núcleo

26                                    Conselho Consultivo                                            Núcleo                                      Chefes de Agrupamento

________________________________________________________________
15                                    Luz Paz de Belém                                                  Região                                      Deleg. Núcleos

A de�nir                        Eliminatória KIMBALL                                          Núcleo                                      II Secção

________________________________________________________________

________________________________________________________________A de�nir                          Partilha pedagógica                                             Núcleo                                      Equipas de animação

A de�nir                          Partilha pedagógica                                             Núcleo                                      Equipas de animação________________________________________________________________



2421

     Abril                           Atividade                                                        Organização                      Destinatários

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
29/30                               Festivais Regionais                                                Região                                        Agrupamentos

7                                        Encontro de tutores                                             Núcleo                                        Tutores locais
A de�nir                          KIMBALL                                                                   Núcleo                                       ii Secção

     Maio                          Atividade                                                        Organização                      Destinatários

________________________________________________________________
________________________________________________________________

14/15                             Encontro Nacional de Guias                              Nacional                                   Guias regionais
 18                                   Dia de Núcleo (98 anos)                                      Núcleo                                       Agrupamentos

     Junho                        Atividade                                                        Organização                     Destinatários

________________________________________________________________  18                                     Conselho Consultivo                                            Núcleo                                     Chefes de Agrupamento

     Julho                        Atividade                                                        Organização                      Destinatários

     Agosto                     Atividade                                                        Organização                       Destinatários

________________________________________________________________1 a 7                                 ACANAC                                                                    Nacional                                   Agrupamentos

     Setembro                Atividade                                                        Organização                       Destinatários

________________________________________________________________11                                      Peregrinação à Penha                                          Núcleo                                       Agrupamentos

________________________________________________________________24/25                                ARAE                                                                         Região                                        Agrupamentos

________________________________________________________________     -                                    Preparação para o ACANAC                              Núcleo                                      Agrupamentos

A de�nir                           Partilha pedagógica                                             Núcleo                                      Equipas de animação

________________________________________________________________A de�nir                          Partilha pedagógica                                             Núcleo                                      Equipas de animação

________________________________________________________________



5. Orçamento

2522



3023



Ficha técnica:
Plano e orçamento da Junta de Núcleo de Guimarães 2021-2022
Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português
Equipa da Junta de Núcleo: Ernesto Machado, Pe. Leonel Cunha, Sérgio Lemos 
Porfírio Faria, Porfírio Mendes, Silvina Oliveira e Carla Azevedo.
E-mail: geral.guimaraes@escutismo.pt
Website: https://guimaraes.escutismo.pt
Facebook: https://www.facebook.com/jn.guimaraes/ 
Instagram: https://www.instagram.com/escutismo.guimaraes/
Fotos: Junta de Núcleo de Guimarães  

Julho 2021


