
III SECÇÃO NÚCLEO DO OESTE 

ICTHUS 

 
“Prometo, pela minha honra e com a graça de Deus, fazer todo o possível por: 

• Cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria; 
• Auxiliar o meu semelhante em todas as circunstâncias; 
• Obedecer à Lei do Escuta.”  

 

 

Pioneiros e Marinheiros do Núcleo do Oeste, 
 
Um dia todos vós prometestes conforme a fórmula da promessa que aqui vos relembramos. 
Certamente alguns aguardam ansiosamente esse momento. 
 

E hoje vivemos tempos nunca antes vividos, até pelos nossos pais! Vemos todo o mundo em pânico, 
os números avassaladores, as notícias a toda a hora, etc. 
 
Mas, como escuteiros, no nosso íntimo sabemos que, fazendo a nossa parte, em casa, 
junto dos nossos semelhantes, nestas circunstâncias, continuamos a remar contra esta 
maré e a deixar o mundo sempre um pouco melhor. 
 
São tempos diferentes, mas não deixam de ser oportunidades para desempenharmos as 
nossas funções e o nosso papel como escuteiros. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De certeza que já deram conta das várias iniciativas dos vossos agrupamentos, da região e a nível 
da junta central que nos ajudam a viver como escuteiros estes tempos. 
 

Mas, nós agora queremos convidar-vos a algo diferente. 
 
 

Também os Cristãos perseguidos viveram momentos 

difíceis, mas nos momentos mais controversos vamos 

descobrindo novas formas de agir. Nessa época o ICTHUS 

era usado como forma de comunicação: um cristão 

marcava um lugar com uma meia-lua para baixo, 

se o outro também fosse cristão, marcava a meia 

lua para cima, formando o símbolo. 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o


Gostaríamos que tivessem algum tempo para se dedicarem a imaginar, a 
sonhar, a criar a representar, a magicar, a fazer parvoíces, fazer um 

teledisco… pronto já chega! Quer dizer, a serem escuteiros e 
criativamente Pioneiros/Marinheiros! 

A Atividade de Referência (ICTHUS) que idealizámos em conjunto não se pode 
realizar da forma prevista, mas à semelhança dos Cristãos daquela época 
também nós, Escuteiros, somos resilientes, encontrando novas formas de fazer 

acontecer. Assim, propomos um festival de curtas metragens, em que os 
Pioneiros e Marinheiros do Oeste são convidados a fazer um filme em 

Equipa/Equipagem ou em Comunidade/Frota. 
 

O tema é amplo e permite, que vocês se  
alarguem na vossa imaginação. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A divulgação posterior dos vídeos será feita através dos canais de comunicação do Núcleo 
do Oeste, pelo que os Agrupamentos deverão ter em conta as autorizações de direitos de 
imagem dos elementos participantes.  

 

Ser Pioneiro/Marinheiro é assumir um papel na Igreja de Cristo. 
A construção de novos mundos. 

Fazer diferente, mudar, inovar, soltar-se do supérfluo… é altura de 
construir comunidade, desenvolvendo a capacidade de viver com e 

para os outros, encontrando novos meios. 
 

A primeira meia-lua está feita, ficamos à espera que a completem. 
 

Boa caça e boa pesca 
Equipa Pedagógica da III Secção 

Para além dos 
momentos que 

proporcionarão aos 
Escuteiros do Oeste 

com os vossos vídeos 
teremos uma pequena 
lembrança para as três 
curtas metragens que 

se destacarem. 
 

Indicações práticas para a realização e envio do vídeo: 
- temática “Pioneiro/Marinheiro - O escutismo em qualquer 
circunstância”; 
- um vídeo por Equipa/Equipagem ou Comunidade/Frota; 
- duração entre 3 a 5 minutos; 
- fazer uma nota explicativa do vídeo; 
- o vídeo e a nota explicativa devem estar identificados à 
semelhança de “CURTAS III 2020 nº do agrupamento nome da 
Equipa/Equipagem” (participação em Equipa/Equipagem) ou 
“CURTAS III 2020 nº do agrupamento” (participação em 
Comunidade/Frota); 
- enviar o vídeo até ao dia 28 de junho de 2020, para o email da 
Equipa Pedagógica da III secção (pioneiros.oeste@gmail.com). 
 




