
 

 

 

 

ATIVIDADE REGIONAL: ABERTURA DO ANO ESCUTISTA 

 
 

 
DEFINIÇÃO DA ACTIVIDADE: 

 

A Abertura do Ano Escutista marca o reinício das atividades 

desenvolvidas por todos os escuteiros da região. 

É uma atividade onde todos têm oportunidade de participar e 

adquirir métodos escutistas que farão parte de todo o percurso neste 

movimento. 

 
LOCAL: 

 
 Ponte da Barca

 
DATA: 

 
 8 de outubro de 2022

 

 
DIRIGENTES RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE Iª SECÇÃO: 

 
 

 Maria da Conceição Nobre Tiago - "Sónia"

 Rui Mesquita Matos

 José Luís Ferreira Gomes

 Jorge Samuel Ferreira Gomes

 Catarina Carvalho Gomes

PARTICIPANTES: 

 
 

 Lobitos e Aspirantes 

 Dirigentes e Candidatos a Dirigentes a trabalhar na Iª Secção 



 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Celebrar o início do ano escutista 2022/2023; 

 Aumentar o espírito de tolerância e entreajuda entre os 

escuteiros; 

 Proporcionar momentos de boa disposição entre os 

escuteiros; 

 Colocar em prática conhecimentos adquiridos e adquirir 

muitos outros. 

CONTEÚDOS: 

Durante a atividade os lobitos e os aspirantes a lobitos serão confrontados com 

vários desafios onde o espírito de solidariedade, entreajuda, imaginação e dedicação 

serão fundamentais para os ultrapassar. 

Através de fotografias descobrirão qual o caminho a seguir. 

 
 

MATERIAL INDIVIDUAL (obrigatório): 

 Almoço e lanche para manhã e tarde; 

 Boné e/ou Impermeável; 

 1 rolha de champanhe de cortiça (chefe também terá de ter). 

Nota: O material individual deverá ser transportado numa mochila (pequena) de forma a 

facilitar a realização do percurso da atividade. 

 
MATERIAL POR BANDO: 

 Material de escrita; 

 Tesoura; 

 Cola líquida; 

 Lápis de cor; 

 Bandeirola; 

 2 coletes refletores; 

 Farmácia; 

 1 Manta (pequena); 

 1 faca ou X-ato (dirigente). 
 
 



 

 

 
 

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. 

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. 

 
 

DÚVIDAS: 
 

lobitos.vianadocastelo@escutismo.pt 

mailto:lobitos.vianadocastelo@escutismo.pt

