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De: Secretário Recursos Adultos – Porfirio Faria 

Para: Dirigentes e Candidatos 

Assunto: Grão a Grão | Técnicas de Orientação 

Data: 23 fevereiro 2022 

Ofício: 16/2022JNG 

 
 Caros Irmãos Escutas, 

 

 Devido às contingências da pandemia, fomos “obrigados” a cancelar as duas primeiras edições do 

Grão a Grão, apesar de termos um número significativo de inscritos. 

A situação pandémica começa agora a ficar mais controlada, assim como temos um maior número de 

pessoas com a vacinação completa. 

Por esta razão, queremos muito realizar o Grão a Grão de Março, com o tema «Técnicas de 

Orientação».  

Está a ser preparada uma formação bastante diferente, temos equipas de dirigentes empenhadas em 

proporcionar-vos um bom momento de aprendizagem, troca de experiências e boas práticas 

pedagógicas. 

 Assim, gostaria de desafiar os dirigentes e candidatos a dirigentes a participar no próximo Grão a 

Grão, edição de março com o tema Técnicas de Orientação. 

 

 A inscrição deverá ser feita até ao dia 07 de março de 2022, e tem um custo associado de 2€.  

Abaixo o link para a inscrição: 

 https://forms.gle/fmADuHw9MXKeU7Wo9  

As pistas para este momento formativo são:  

 

“Orientação Todo o Terreno” | 12 de março das 09h00 às 17h00” 

o Penha Centro escutista 

o Almoço Volante  

o Uniforme de campo com calçado confortável 

 

 «valorizarmos o nosso esforço e compreender que é com esforço que seguimos rumo à 

Felicidade»  
livro Rasto do Fundador  

 

“É pelo esforço que nos, fortalecemos, e pelo esforço que alcançamos o êxito. É no esforço de 

lidar com uma dificuldade - com um sorriso nos lábios - que S. Jorge nos dá um exemplo de 

esperança.”  

 

Contamos convosco, atreve-te e desafia-te!  

Sempre Alerta para Servir, 

  

Porfírio Faria 

________________________________________ 
Secretário Adultos do Núcleo de Guimarães 

adultos.guimaraes@escutismo.pt 


