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CIRCULAR N.º 18/2022 

De: Secretaria de Núcleo Recursos Adultos 
Para: Direcção de Agrupamento e chefias das secções 

2022-03-08 
Assunto: Monográfico de pioneirismo – avisos finais 

Caros Chefes 

No seguimento da Circular n.º 14/2022, de 22 de Fevereiro, relembra-se que, no próxi-
mo Sábado, dia 12 de Março, decorrerá o curso monográfico sobre técnica escutista 
de modo a dotar os dirigentes, noviços e aspirantes a dirigentes com ferramentas e 
conhecimentos pedagógicas para ensinamento aos lobitos, exploradores/moços, pio-
neiros/marinheiros e caminheiros/companheiros como preparação para as actividades 
de secção, agrupamento e XV Jamboree Açoriano. 

Neste curso serão ministrados ateliers sobre: montagem de tendas do tipo canadiana 
e iglô; nós; técnicas de construção e técnica do machado/serra.  

A concentração será às 9 horas e o seu terminus às 17 horas e os participantes 
deverão comparecer munidos com: 

- farda de campo (camisola da secção/pólo de dirigente, calção, meias, jarreteiras e 
lenço, se investido) e máscara; 

- agasalho/impermeável e boné/chapéu, em caso de Sol; 

- almoço e lanche; 

Por agrupamento recomenda-se que levem: 

- machada, serra, sisal já usado ou rolo de sisal para a prática de construção e faca de 
mato em número suficiente para o efectivo inscrito. 

Este curso decorrerá na sede do Agrupamento 107 – Ponta Delgada1, sita na rua da 
Mãe de Deus – no complexo escutista, em Ponta Delgada, em frente à escola de 
condução Estrela da Manhã. 

Recomenda-se que, os contingentes antes de saírem das suas localidades devem 
contactar com Paulo Mota para certificar da sua realização pois, as condições 
climatéricas poderão ser desfavoráveis. 

Com uma forte canhota e votos de boa caça, boa pesca 

A Secretária de Núcleo Recursos Adultos 
 
 

(Cidália Maria Teixeira Ponte) 

                                                 
1 Coordenadas GPS: 37°44'36.3"N 25°39'36.1"W (37.743406, -25.660018). 


