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   Aos 
    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 
Assunto: Curso – Manobras de Cordas 
 

 

N. Ref: 23/2018     Data:     27/09/2018 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

As atividades de escalada, rappel e slide estão presentes na oferta do nosso Centro 

Escutista. Ao longo deste último ano assistimos a um aumento da procura deste 

serviço por muitos dos agrupamentos que nos visitam. 

Certos que esta atividade é muito importante para a dinâmica do nosso centro, a 

JNO em parceria com a Escola Portuguesa de Salvamento, volta a dinamizar o 

Curso de Manobras de Corda para os escuteiros do Oeste. 

Este é um curso que possibilitará aos formandos a certificação para monitores de 

atividades de cordas ao ar livre e assim poderem colaborar com o Centro Escutista 

ou com o agrupamento nas atividades de escalada, rappel e slide. 

 

O curso decorrerá no Centro Escutista do Oeste nos dias 27 e 28 de Outubro e terá o 

custo de 60€ por formando (curso certificado + Alojamento + Alimentação) sendo 

50% deste valor ressarcido após 5 serviços no Centro Escutista do Oeste.  

 

As inscrições são limitadas a 32 formandos (Animadores ou 

caminheiros/companheiros) sendo requisitos obrigatórios: gosto por atividades 

radicais, conhecimento de técnica escutista (nós), capacidades físicas  adequadas 

às atividades radicais, não ter vertigens e disponibilidade para pertencer à equipa 

de monitores de cordas do oeste. 
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As inscrições são através do link: https://goo.gl/forms/QHZlDHOD4J2CrsAk1 até ao 

próximo dia 12 de Outubro sendo respeitada a seguinte ordem de entrada: 

 

1. Membro do Staff do Centro Escutista do Oeste 

2. Rácio de elementos no agrupamento com o curso (priorizando agrupamentos 

com ausência ou menor número de elementos já certificados) 

3. Ordem de inscrição  

 

O pagamento deverá ser efectuado através do IBAN PT50 0033 0000 4530 9106 7220 5 

e o comprovativo enviado para geral.oeste@escutismo.pt. 

 

 

 

 

 

 

Com as melhores saudações escutistas, 

 

 
 

Carlos Pacheco 
Chefe do Núcleo do Oeste  

cn.oeste@escutismo.pt 
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