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Local: Centro Paroquial de Navió

Hora de início: 15h

Hora de fim: 17:30h

No encontro que se realizou no dia 29 de fevereiro de 2020, pelas 15h, no Centro 

Paroquial de Navió participaram 26 caminheiros sendo 7 do Agrupamento 348-Meadela, 7 do 

Agrupamento 475-Mujães, 6 do Agrupamento 787-Vitorino dos Piães, 2 do Agrupamento 452-

V.N.Anha e dos agrupamentos 1331-Carvoeiro, 85-Barroselas, 1257-S.João da Ribeira e 343-

Senhor do Socorro compareceu um elemento. Além dos caminheiros também esteve presente 

uma candidata a dirigente e 6 dirigentes.

Inicialmente, realizou-se uma dinâmica de quebra-gelo para dividir os caminheiros por 

grupos e para se conhecerem melhor entre eles. De seguida, o tema sinais de pista foi 

abordado de forma divertida fazendo os sinais fornecidos com o próprio corpo bem como um 

breve quizz para falarmos sobre orientação. 

Numa segunda parte, os elementos debateram sobre as mudanças que podem ser feitas 

na sociedade e no escutismo relativas ao ambiente onde surgiram ideias, tais como a utilização 

de ecopontos nas atividades regionais, fazer atividades de serviço em zonas afetadas pelos 

incêndios, confecionar pelo menos uma refeição vegetariana nas atividades realizadas e 

reduzir a iluminação nestas. Nesta troca de ideias, a equipa +IV lançou o desafio para os 

caminheiros fazerem algo sustentável no agrupamento e, para terminar este tema, foram 

comentadas algumas situações referentes ao ACAREG juntamente com o chefe Rafael do 

Agrupamento 452-V.N. Anha.
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Em relação a atividades internacionais, a candidata a dirigente Mariana do Agrupamento 

374-Alvarães partilhou a sua experiência no MOOT com o objetivo de incentivar a participação 

de mais caminheiros da região. Do mesmo modo, um elemento da Equipa Servir Viana fez uma 

breve apresentação do que estava preparado para atividade.

Por fim, num convívio entre caminheiros, escolheu-se o local do próximo encontro, sede 

do agrupamento de S. João da Rieira com data ainda a definir.


