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1. Temática e Modelo anual:

No ano escutista 2022/23, 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 preparará para os desafios que o
centenário do escutismo nos trará.

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

CRESCER

FLORIFICAR
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2. Chefia e Assistência de Núcleo:

O ano escutista 2022/2023, será o da retoma às nossas atividades de uma forma autêntica e livre de restrições. Desafio-vos a
viverem o Centenário do CNE de forma intensa e alegre, demonstrando assim a importância que o movimento tem nas nossas vidas.
Viveremos também esse grande acontecimento que serão as Jornadas Mundiais da Juventude, uma oportunidade para acolhermos
e irmos ao encontro de tantos jovens e de nos sentirmos unidos ao Santo Padre Papa Francisco.

Neste ano dedicado a São Nuno, o último ano deste triénio e projeto Raízes, gostaríamos de deixar a todos uma mensagem de
profunda amizade e de gratidão pelo vosso compromisso e pela disponibilidade para o serviço. Este será um ano de celebração, mas
também de desafio, que todos sejamos capazes de viver com entusiasmo para sermos verdadeiros Homens Novos, seguindo o
exemplo de São Nuno de Santa Maria.

Será um ano que marcará a nossa história enquanto Corpo Nacional de Escutas. Volvidos quase cem 100 anos da nossa fundação
permanecemos firmes na fé, alegres na esperança e ativos na caridade como nos inspira São Nuno de Santa Maria, modelo de vida que
queremos assumir e celebrar ao longo deste ano, para FRUTIFICAR as raízes do Evangelho na nossa vida pois “é impossível que alguém
cresça se não tiver raízes fortes que o ajudem a estar bem preso e agarrado à terra…” (Papa Francisco – Discurso Vigília na XXXIV Jornada
Mundial da Juventude no Panamá)
Este ano termos oportunidade de FRUTIFICAR ainda mais estas raízes, participando na Jornada Mundial da Juventude, que temos a graça
de acolher pela primeira vez em Portugal, evento do qual não nos podemos dissociar enquanto maior movimento católico juvenil. Como
Maria levantemo-nos apressadamente e digamos SIM a este convite que a Igreja nos faz a testemunhar a presença ativa e missionária da
nossa juventude.

Continuaremos também a ir ao encontro dos agrupamentos através das Zonas, apoiando os chefes de Agrupamento e promovendo
uma proximidade e uma vivencia escutista ao nível do agrupamento que promova o movimento na comunidade e melhore as suas
práticas formativas e pedagógicas.

Boa Caça para Todos!
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3. Secretarias de Núcleo: Adultos/Pedagógica/Ambiente/Administrativa e Financeira

# Acompanhar os Percursos Formativos

# "Grão a Grão" - Oportunidade Formativa

# Capacitar de forma permanente os Adultos

# Auscultar a opinião de jovens

# Realizar atividades para todas as secções

# Promover Gestos que contribuam para os ODS.

# Promover projetos  ambientais e o 
acampamento sustentável

# Melhorar os espaços físicos do PENHA -
Centro Escutista

# Desenvolver e realizar oportunidades 
educativas no PENHA - Centro Escutista

# Acompanhar e apoiar de forma permanente 
os agrupamentos.

# Capacitar os adultos na melhoria continua 
dos processos administrativos e Financeiros.

# Desenvolver ações de boas práticas 
administrativas e financeiras 
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4. Mapa de ações:
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Outubro

6 – Encontro Tutores Núcleo

22 – Dia da Zona São João 

Paulo II 

29 – Encontro Regional de 

Guias do Centenário

Novembro

5 – Bolotas (Enc. Regional)

6 – Dia da Zona São Nuno Santa 

Maria 

15 – Conselho Consultivo

26 – Dia do Caminheiro (Núcleo)

Dezembro

15 – Luz Paz de Belém - Núcleo

Janeiro

14 – Formação “Grão a Grão”

(PENHA)

15 – Apuramento Regional 

Tecoree

25 – Caminhada São Paulo 

(Núcleo)

Fevereiro
Acolhimento Símbolos das JMJ

9 – Encontro de Tutores (Núcleo)

11 – Formação “Grão a Grão”

(PENHA)

25 – Encontro Regional Guias 

Centenário 

(Lobitos/Exploradores)

Março
Cenáculo Núcleo

Kimball

9 – Encontro de Tutores (Núcleo)

11 – Formação “Grão a Grão”
(PENHA)

18 – Encontro Regional Guias 
Centenário (Pioneiros /Caminheiros)

25 – Dia das  Zonas Santa Catarina 
de Sena e Moisés

Abril
8 – Dia Lobito (Núcleo)

22 – Festivais Regionais

29 – Dia da Zona São Jorge

Maio
06 – Dia do Explorador (Núcleo)

25 – Encontro Tutores (Núcleo)

20 – Atividade Dia do Núcleo

27 e 28 – Fórum Nacional 

Centenário

5. Calendário de atividades:

Julho
4 – Dia da Zona Santa Isabel de 

Portugal

8 e 9 – Dia do Pioneiro (Núcleo)

26 a 31 – Dias na Diocese (JMJ)

Junho

6 – Conselho Consultivo

Agosto
26 a 31 julho – Prés-JMJ

1 a 6 – JMJ (Lisboa)

Setembro
10 – Peregrinação à Penha

30 e 01(out) – Abertura Ano 

Escutista
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6. Orçamento:
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6. Orçamento:
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