
                                                  

Corpo Nacional de Escutas – Junta de Núcleo do Oeste 
Estrada de Salir, 68 – 2500-660 Salir do Porto 

Tel e Fax: 262989025   geral.oeste@escutismo.pt 
  

P
ág

in
a1

 

   
        De: Chefe Núcleo do Oeste 

Para: Agrupamento do Núcleo do Oeste  

 
 
Circular 02-2020                                                                                     29-04-2020 
 
Assunto: Cancelamento das Atividades de Referência (Dia da Alcateia, RumOeste e Icthus) no 
contexto do surto de COVID-19 
 

Caros Irmãos Escutas, 

Como é do conhecimento geral as atividades de todas as estruturas do CNE estão suspensas pelo menos até 

dia 28 de maio de 2020 devido ao surto de COVID-19.  

No Plano e Orçamento do Núcleo do Oeste, aprovado em setembro de 2019, está previsto a realização das 

seguintes atividades: o Dia de Alcateia a 30 de Maio, o RumOeste nos dias 29, 30 e 31 de maio, e o Icthus nos 

dias 5, 6 e 7 de junho. 

Apesar da expectativa criada pelos jovens do núcleo do Oeste em participar nestes momentos de encontro e 

partilha de experiências e vivências escutistas, as atividades de referência da I, II e III secção do Núcleo do 

Oeste foram canceladas, devido ao contexto de isolamento e prevenção provocado pelo surto de COVID-19. 

É uma decisão tomada tendo em conta as recomendações dadas pela DGS e ouvindo os Chefes de 

Agrupamento. 

Apesar do cancelamento das atividades de referência, cada uma das Equipas Pedagógicas, vai propor 

algumas dinâmicas a realizar pelos jovens através de diferentes plataformas digitais, solicitando-se a vossa 

atenção e motivação para essas mesmas dinâmicas. Essas dinâmicas têm como principal objetivo lembrar que 

naquele dia era o grande momento de encontro de cada uma das unidades, mas o mais importante neste 

momento é a saúde dos jovens e das suas famílias. Certamente teremos novas oportunidades de nos voltarmos 

a encontrar e partilharmos em conjunto a alegria de sermos escuteiros. 

A atividade de referência do CEO – Azimute 270 será reajustada às atuais condições de isolamento. Vão ser 

os feitos os ajustes necessários para a celebração do 10º aniversário do Centro Escutista do Oeste. A casa de 

todos os escuteiros do Oeste será o momento de encontro de todos, nem que seja de forma virtual. Num futuro 

próximo vão ser dadas novas informações sobre o desenrolar desta dinâmica. 
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A atividade de referência dos Caminheiros/Companheiros, DraveOeste será algo de avaliação dos diferentes 

atores que são essenciais para o desenrolar da atividade em segurança. Nas próximas semanas essas 

condições vão ser avaliadas pela Secretária Pedagógica em consonância com as recomendações da Junta 

Central e da DGS e em total consonância com o Departamento de Proteção Civil do Núcleo do Oeste. 

Nos tempos em que cada um de nós se vê forçado a estar longe de algumas coisas que mais gostamos é 

essencial não esquecermos da nossa Promessa Escutista e continuarmos a ser exemplo perante todos que nos 

estão mais próximos.  

Em situações excecionais medidas excecionais, com a tranquilidade necessária e apelando à 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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