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        De: Chefe Núcleo do Oeste 

Para: Agrupamento do Núcleo do Oeste  

 
 
Circular 01-2020                                                                                   10-03.2020 
 
Assunto: Suspensão de realização de atividades no contexto do surto de COVID-19 
 

Caros Irmãos Escutas, 

Conforme é do vosso conhecimento o Secretário Nacional para a Sustentabilidade enviou a circular nacional 09-

SNS-2020 de 10 de Março de 2020 (ver em anexo), a “determinar a suspensão de todas as atividades escutistas 

promovidas pelo nível nacional do CNE por um período de 15 dias” e “Aconselha todos os outros níveis do CNE 

(Regiões, Núcleos e Agrupamentos) a procederem do mesmo modo”. 

Desta forma a Junta de Núcleo do Oeste irá proceder de igual forma suspendendo todas as atividades de 

Núcleo, previstas até dia 25 de Março. 

Assim, estão canceladas as seguintes atividades: 

• Encontro de Tutores Locais – 13 de Março em Óbidos; 

• Dinâmica da Quaresma – 14 de Março em Óbidos; 

• Encontro de equipas de Staff do CEO – 14 de Março 

Informa-se ainda que o Centro Escutista também estará encerrado durante este período, sendo todas as 

reservas reagendas ou reembolsadas.  

Estas orientações têm efeito imediato e aplicam-se até ao dia 25 de março de 2020, sendo reavaliadas em 

função da evolução epidemiológica. 

Recomenda-se que os agrupamentos do Núcleo também suspendam todas as suas atividades no período 

referido. 
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Em situações excecionais medidas excecionais, com a tranquilidade necessária e apelando a serenidade junto 

dos nossos jovens, preservando dessa forma a saúde e o bem-estar de todos. 

 

 
Com as melhores saudações escutistas, 

 
Carlos Pacheco 
Chefe do Núcleo do Oeste  
cn.oeste@escutismo.pt 
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