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   Aos  

    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 

Assunto: LivrOeste 

 

N. Ref: 22/2018     Data:     27/09/2018 

 

 
“Nos LIVROs, símbolo por excelência da busca pelo conhecimento, que levam à transformação 

a partir do interior. E nesta transformação, também cada um de nós se permita a despojar-se 

da vaidade da vida de cavaleiro, para nos tornarmos cavaleiros de Cristo, e “combatermos 

sem cuidar das feridas”.” 

Os livros são fonte de inspiração para um futuro. Os livros são fonte de recordação do 

passado. Os Livros são fonte de conhecimento do presente. 

É nos Livros, que registamos os grandes feitos do passado para serem vividos no 

presente e recordados no futuro. 

No LivrOeste vamos registar as recordações do passado, vamos conhecer o presente 

e ganhar inspiração para o futuro. Será no LivrOeste que vamos recordar, conhecer 

e inspirar o futuro dos agrupamentos do Núcleo do Oeste. 

Desafiamos os 32 agrupamentos do Oeste a deixarem a sua marca para o futuro, 

registando no presente o passado do seu agrupamento. 

O LivrOeste vai começar o seu percurso no dia 20 de Outubro de 2018 no 

Agrupamento 58 de Alcobaça e termina o seu percurso com a entrega pelo 

agrupamento 1278 de Ponte de Rol no dia 28 de Julho de 2019 na Abertura do XIV 

ACANUC. 

 

Como vai funcionar: 

- A Junta de Núcleo do Oeste vai entregar no dia 20 de Outubro de 2018 o LivrOeste 

ao agrupamento 58 de Alcobaça; 

- Na data seguinte o agrupamento de Alcobaça vai entregar o LivrOeste ao 

agrupamento 122 de Torres Vedras. Este procedimento repete-se sucessivamente  
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agrupamento após agrupamento, data após data (ver datas em anexo). 

- A passagem do LivrOeste de agrupamento para agrupamento será combinada 

entre os dois chefes de agrupamento e gerida da forma que acharem mais 

adequada.  

- A chegada o LivrOeste deve ser registada em fotografia, devendo o agrupamento 

que entrega o LivrOeste enviar as mesmas para o seguinte mail 

comunicacao.oeste@escutismo.pt , o mais rápido possível de forma a ser possível 

fazer o acompanhamento real das diferentes passagens; 

- Os agrupamentos devem retratar a sua história no máximo de 2 páginas. Esse relato 

pode ser feito da forma que o agrupamento achar mais adequado.  

 

Com as melhores saudações escutistas, 

 

 

 

Carlos Pacheco 

Chefe do Núcleo do Oeste  

cn.oeste@escutismo.pt 
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