
                                                  

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

 

 

   Aos 

    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 

Assunto: Encomenda de Merchandising “Somos Oeste” 

 

N. Ref: 25/2019     Data:    20/09/2019  

 

 

Caros irmãos escutas, 

 

No seguimento dos diversos pedidos de encomenda que têm chegado à JNO 

relativo ao Merchandising “Somos Oeste” que esteve disponível para venda aos 

participantes do XIV ACANUC, vimos por este meio dar a oportunidade a todos os 

escuteiros do Núcleo do Oeste e arredores de poderem adquirir esses mesmos artigos. 

 

Em anexo a este ofício seguirá uma folha de encomenda geral de Agrupamento, 

para estes verem junto dos seus elementos o que pretendem adquirir. O 

Agrupamento enviará essa folha de encomenda (para o e-mail geral da JNO) 

preenchida com as quantidades por tamanho e artigo, com o comprovativo de 

transferência do valor total da encomenda para o NIB da JNO (IBAN PT50 0033 0000 

4530 9106 7220 5). No descritivo da transferência, caso seja possível, deverá constar 

a informação “Agr XXX Merchandising” para ser mais fácil a sua validação.  

 

Os preços dos artigos constam na folha de encomenda e serão os mesmos dos 

praticados no XIV ACANUC. 

 

As encomendas dos agrupamentos deverão ser enviadas até ao final do mês de 

Outubro de 2019, e prevemos que o material seja entregue aos Agrupamentos 

durante o mês de Novembro de 2019. 
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Posteriormente iremos tentar que nas atividades de Núcleo estejam disponíveis alguns 

dos artigos para venda, ou outros artigos que possam surgir entretanto.  

 

Com as melhores saudações escutistas, 

 

 
 

Carlos Pacheco 

Chefe do Núcleo do Oeste  

cn.oeste@escutismo.pt 
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