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   Aos 
    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 

Assunto: Dia de Núcleo – Inscrições  
 

 

N. Ref: 10/2018     Data:     07/05/2018 

 
Caros Irmãos Escutas, 

No próximo dia 9 de Junho vamos reunir o núcleo do Oeste, na vila da Nazaré, para 

celebrar a alegria de ser escuteiro, fomentando a fraternidade escutista junto dos lobitos, 

exploradores/moços, pioneiros/marinheiros, caminheiros/companheiros e animadores 

dos 32 agrupamentos do núcleo.  

As atividades vão decorrer durante todo o dia, sendo o check-in das 8h30 às 9h30 no 

Largo do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré. A atividade termina por volta das 18h30 

junto ao Campo de Futebol de Praia da Nazaré. 

A arte e engenho da pesca tradicional, a luz e colorido das 7 saias, a suavidade do azul 

límpido do mar ou a crista da onda são testemunhos de uma memória viva que perdura 

nos tempos!…  
Lobito do Oeste, vem participar no grande dia de núcleo, pois só assim poderás viver 
uma grande caçada, onde o sol brilhará e o vento será suave e terno. 
Exploradores/Moços, sob o olhar terno de Maria, são desafiados a serem a semente que 

conquistará valores e ideais, a serem os nobres cavaleiros da Lenda, os descobridores 

que desafiaram oceanos e acreditaram na sua proteção, a serem pescadores de 

corações na comunidade da Nazaré!  

Pioneiro/Marinheiro, és convidado a procurar o terno que se faz suave e a depositá-lo na 

Luz. Vem demonstrar a firmeza das tuas convicções, sendo construtor do desafio que te 

propomos. 

Caminheiro/Companheiro, “Vem! Não tenhas medo!" foi a proposta de vida de Deus a 

Maria que, por Gabriel como seu mensageiro, fê-la acreditar, reconhecer e ultrapassar 

os seus Medos! 

Escuteiros do Oeste, preparem-se para, mesmo que a seco e sem a prancha, serem os 

surfistas da maior onda de alegria e diversão que a Nazaré já viu! 
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Para fazer as inscrições os agrupamentos devem proceder do seguinte modo: 

a) As inscrições poderão ser efetuadas no SIIE a partir do dia 07 de Maio na atividade 

N12050004; 

 

b) Em termos de inscrição de animadores deverá ser cumprido o seguinte: 

1. Os responsáveis dos contingentes dos Agrupamentos deverão inscrever, para 

os Serviços Gerais, 1 elemento (animadores - dirigentes, noviços a dirigente ou 

aspirantes a dirigente) por Agrupamento. 

2. I Secção – 1 dirigente por Bando; 

3. II Secção – 1 dirigente por 2 Patrulhas/Tripulações, 2 dirigentes por 3 ou mais 

Patrulhas/Tripulações; 

4. III Secção – 1 dirigente por Comunidade/Frota 

5. IV Secção – 1 dirigente por Clã/Comunidade 

 

c) Os caminheiros/companheiros não podem ser membros integrantes de Equipas de 

Animação 

 

d) A atividade tem um custo de 3,00€ por participante, devendo o comprovativo ser 

anexado aquando da inscrição no SIIE. A transferência deverá ser feita através do 

IBAN PT50 0033 0000 4530 9106 7220 5. 

 

e) O período de inscrição decorre até dia 21 de Maio de 2018. 

 

f) Seguem ainda, em anexo, instruções para auxiliar a inscrição no SIIE. 

 

Informa-se ainda que, no dia 30 de maio, às 21h30, haverá reunião com os animadores, 

em local a indicar posteriormente. 

Qualquer dúvida ou questão não hesitem em contactar. 

 

Uma forte canhota,  
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