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   Aos 
    Agrupamentos do Núcleo do Oeste  

    participantes no Dia de Núcleo 

 

 
Assunto: Dia de Núcleo – Últimas informações 
 

 
N. Ref: 11/2018     Data:     06/06/2018 
 
Caros Irmãos Escutas, 

Estamos a aproximar-nos da atividade que irá concentrar aproximadamente 1000 escuteiros do Núcleo do 
Oeste, na vila da Nazaré. Para que os nossos escuteiros possam vivenciar este dia da melhor forma, segue 
um conjunto de informações essenciais para a operacionalização da atividade. 

Check-in: 
• Vai decorrer no Parque Atlântico (Estrada Areeiro), entre as 8h30 e as 9h30; 
• Será efetuado por agrupamento. O responsável de agrupamento fará o check-in de todos os elementos 
do agrupamento (jovens e animadores); 
• Dar os contactos de telemóvel dos guias das subunidades. 
• Cada agrupamento deverá indicar os nomes dos elementos cujas imagens não possam ser publicadas. 
 
Material: 
• Cada elemento deve levar o almoço de sábado e lanches, de acordo com as recomendações do 
Departamento do Ambiente; 
• Cantil, chapéu, colete refletor, protetor solar, impermeável e bolsa de primeiros socorros por unidade, 
tal como recomenda o Departamento de Saúde e Segurança; 
• Bandeira de Agrupamento e porta-bandeira (serão necessários 2 elementos para as bandeiras). 
• Velas de Agrupamento decoradas 
• Levar um Género Alimentar não perecível por unidade (arroz, massa, enlatados,...) para ser entregue no 
ofertório, que depois será entregue ao centro de acolhimento. 
• Os elementos que toquem um instrumento musical podem levar para o acompanhamento da Eucaristia.  
• Material específico por secção: 
 I secção - material de escrita e desenho 

II secção - material de escrita 
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III secção - uma caixa de sapatos por equipa, vara por elemento 
IV secção - uma bíblia por tribo 

 
Dinâmicas: 
Depois do Check-in formaremos por secção, com as bandeiras na frente, e iremos em cortejo até ao largo 
do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, onde, pelas 10h, celebraremos a Eucaristia com o Bispo D. Nuno 
Brás. 
De seguida desenrolar-se-ão as dinâmicas por secção. 
Voltaremos a juntar-nos, perto do final, para o encerramento. 
A atividade termina por volta das 18h30 junto ao Campo de Futebol de Praia da Nazaré. 
 
Em anexo juntamos as recomendações do Departamento do Ambiente e do Departamento da Saúde e 
Segurança; o mapa geral, com a localização dos pontos principais e o mapa com o percurso assinalado para 
os autocarros, conforme recomendação da PSP. 
 
Que sob o olhar atento do Pai, possamos deixar-nos inspirar por Maria, iluminados pela Luz terna e suave 
que nos leva mais longe... 

Contamos com todos!   

Qualquer dúvida ou questão não hesitem em contactar. 

 
Uma forte canhota,  
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