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    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 

Assunto: DAR + 

 

N. Ref: 31/2019     Data:     23 Outubro 2019 

 

 
 “Tudo está nas tuas mãos 

Tens na vida aquilo que escolheres ter. A tua mente é de tal modo poderosa que te entregará o que lhe pedires. Se pensas 

que podes ou que não podes, será isso mesmo que terás. Seja de que forma for, estará sempre certo e receberás na mesma 

medida que foi determinado pelos teus pensamentos, palavras e ações. A vida que tens foi construída por ti. Se continuares 

a fazer o que sempre tens feito receberás o que sempre recebeste. E se procuras algo diferente, faz algo diferente.”  

(autor desconhecido) 

 

Neste ano escutista seguimos o exemplo da Rainha Santa Isabel, a entrega e o serviço aos 

outros são os maiores legados que esta figura da história nacional e Santa da Igreja nos 

deixou. 

Desafiamos todos os agrupamentos do núcleo a seguir o exemplo da Rainha Santa Isabel e 

Dar-se sem medida.  

Lançamos o desafio de tornar visível o serviço que cada agrupamento deixa nas suas 

comunidades locais.  

Solicitamos, assim, a vossa atenção para a dinâmica anual, intitulada Dar +. 

 

Objetivos: 

• Incentivar a realização de atividades de serviço junto das comunidades locais; 

• Promover o envolvimento dos agrupamentos com a comunidade local; 

• Reforçar o papel que os agrupamentos têm junto da comunidade; 

• Despertar o espírito de serviço junto dos jovens. 

 

Funcionamento: 

• Os agrupamentos devem identificar uma necessidade da comunidade e desenvolver 
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as ações de serviço necessárias para a sua resolução; 

• Aquando da realização das ações de serviço os agrupamentos devem fotografar as 

dinâmicas desenvolvidas; 

• De forma a divulgar a ação de serviço, os agrupamentos devem enviar o registo 

fotográfico da atividade para geral.oeste@escutismo.pt; 

• Os agrupamentos devem preencher a folha da ação (ver anexo) e enviar para 

geral.oeste@escutismo.pt, de forma a compilarmos todas as ações de serviço, com o 

intuito de se divulgar as referidas iniciativas junto dos organismos locais (câmaras 

municipais e juntas de freguesia); 

• Devem realizar, ainda, uma notícia para o Oestescutista, sobre as vivências realizadas.  

 

Reconhecimento: 

• Para alem da compilação de todas as ações dos agrupamentos e respetiva 

divulgação, cada agrupamento participante receberá uma placa alusiva à iniciativa. 

 

Contamos com a adesão de todos os agrupamentos do núcleo e que este ano seja o reflexo 

da entrega e do serviço dos agrupamentos à sua comunidade local. 

Qualquer dúvida ou questão não hesitem em contactar. 

 

Com as melhores saudações escutistas, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Pacheco 

Chefe do Núcleo do Oeste  

cn.oeste@escutismo.pt 
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DAR + 

Junta Núcleo do Oeste 
CNE – Corpo Nacional de Escutas 
 

 

Folha de Ação 
 
Nome:   
 

Agrupamento:   
 

 I II III IV Animadores Outros 
Data:  Nº Participantes 00 00 00 00   
 

Parceiros:   
 
 

 

Necessidade:   
 

 

Breve Descrição da ação: 
 
 
 
 
 
 

Os benefícios para a Comunidade: 
 
 
 
 
 
 
 

Aspetos a melhorar: 
 
 
 
 
 
 


