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1. 

ABERTURA DO ANO ESCUTISTA 
 

08 de outubro de 2022 – Ponte da Barca 
 

1. DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE 
A Abertura do Ano Escutista 2022/2023 é a grande atividade destinada a todos os agrupamento da 
Região de Viana do Castelo, que marca o início de um novo calendário. Pretende ser um espaço de 
vivência conjunta das práticas escutistas, promovendo também a imagem do CNE e a difusão do 
escutismo junto da comunidade que acolhe este evento. 
 

2. DATA 
08 de outubro de 2022 
 

3. LOCAL 
Ponte da Barca 
 

4. DIRIGENTES RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE DA IIª SECÇÃO 
• David Fernandes 
• Helder Martins 
• Márcia Pereira 
• Mónica Coelho 
• Sónia Prego 

 

5. PARTICIPANTES 
• Exploradores, noviços e aspirantes 
• Dirigentes e candidatos a dirigentes a trabalhar na IIª secção 

 

6. OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
• Celebrar o início do ano escutista 2022/2023; 
• Proporcionar aos Exploradores da Região um dia divertido, com novas experiências e 

aprendizagens; 
• Promover o progresso pessoal; 
• Fortalecer o Espírito de Patrulha, superar as dificuldades ao longo da atividade e desenvolver 

mecanismos de proximidade entre os participantes através do método do jogo. 
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2. 

7. CONTEÚDOS DA ATIVIDADE 
Após a cerimónia de abertura, as patrulhas usarão o seu passaporte, e, juntamente com o mapa irão 
descobrir a vila de Ponte da Barca. São inúmeros os pontos históricos que podemos encontrar, mas, o 
que se pretende, não é simplesmente passar pelos locais. É descobrir a história ligada a essa zona, indo 
procurando documentos retirados do baú e que nos colocam no tempo longínquio 
 

8. MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ATIVIDADE 
• Patrulha: 

o Material de Escrita (Caneta, lápis, caderno, tesoura, etc…) 
o Passaporte (informações no final do documento) 
o Bandeirola de Patrulha (Guia de Patrulha) + 1 bordão 
o 2 Coletes refletores 
o Farmácia de Patrulha 

• Individual: 
o Mochila pequena com almoço volante, lanche da manhã / tarde e água 
o Impermeável e/ou chapéu 
o Uniforme de Campo (T-Shirt / Polo Escutista). 

 

9. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 
Escutismo - Um projeto de futuro 
 

O tema integrador para 2022/2023, desafia-nos a afirmar a nossa intenção educativa. No Plano Nacional 
2020-2023 (p.7), afirma-se que Ser, Agir e Saber “são três palavras que integram um texto que se chama 
«Educamos. Para quê?», onde se afirma que o CNE quer, através do método escutista, ajudar a construir 
cidadãos, do hoje – já e agora – e não apenas do amanhã. 
A Abertura do Ano Escutista é uma grande atividade destinada a todos os agrupamentos da Região de 
Viana do Castelo, que marca o início de um novo calendário. 
Este ano alinhado às comemorações dos 50 Anos do Agrupamento 396 de Vila Nova de Muía e do 
centenário do CNE. 
Encontrar exemplo em Nuno, conhecedores da história que nos precede e daqueles que construíram 
este legado. Fazermos também nós, hoje e no futuro, parte do esforço de continuação do seu serviço, 
para com o reino e o Reino? Queremos e devemos encarnar o espírito de serviço dos nossos 
antecessores, motivar! Ser fiéis à nossa história! Projetar e expandir os horizontes do CNE do futuro e 
assim celebrar o centenário do movimento. 
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3. 

O estandarte simbolicamente representado lembra-nos a bandeira. Todas as bandeiras, símbolos-mor 
de qualquer comunidade, carregam honrosamente a história, o legado que passa de geração em geração. 
Lembra-nos que temos, todos, a necessidade de deixar o CNE um pouco melhor do que o encontrámos. 
Pretende-se que a Abertura do Ano Escutista seja um espaço de vivência conjunta das práticas escutistas, 
promovendo também a imagem do CNE e a difusão do escutismo junto da comunidade que acolhe este 
evento, tendo como cenário a bela Vila de Ponte da Barca conhecida por também por Terra da Nóbrega. 
 

10. OUTRAS INFORMAÇÕES 
• Dúvidas / Esclarecimentos 

o exploradores.vianadocastelo@escutismo.pt 
o 925 805 053 (David Fernandes) 
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4. 

 

PASSAPORTE 
 

O passaporte será para ir completando ao longo da abertura do ano escutista. Para poderes ir registando 
todas as informações que te foram sendo dadas e arquivar as tuas passagens, é necessário construir a 
capa do passaporte. 
 

• TAMANHO: Folha A5 dobrada a meio (após dobrada transforma-se num A6) 
• O interior fica todo em branco 
• Na parte de fora, à frente, coloca a patrulha, agrupamento, referência à atividade , 

local e a data 
• Na parte de fora, atrás, coloca uma foto ou caricatura da patrulha 

Além destas indicações obrigatórias podes decorar o passaporte como quiseres com imagens 
ou outras informações. 
Usa a imaginação para personalizares o teu passaporte da forma mais original possível. 
Aconselhamos a que usem um material resistente para poder aguentar toda a atividade. 
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