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CIRCULAR N.º 19/2022 

De: Chefe de Núcleo Adjunto 
Para: Direcção dos agrupamentos do concelho de Ponta Delgada 

2022-03-11 
Assunto: Campanha a favor da Ucrânia – colaboração 
 

Como é do conhecimento geral, a Rússia invadiu, no passado dia 24 de Fevereiro, a 
Ucrânia provocando a saída de cerca de dois milhões de refugiados, sobretudo 
mulheres e crianças, e fazendo com que os ucranianos que permaneceram na sua 
pátria necessitem de bens essenciais desde alimentos, medicamentos entre outros. 

Desta forma, a Cáritas Portuguesa está a promover, a nível nacional, várias iniciativas 
de recolha de fundos monetários para remeter para a sua congénere ucraniana. 

Inserido nestas iniciativas está a realização de dois concertos musicais, nas Portas da 
Cidade, em Ponta Delgada, nos próximos Sábado e Domingo, dias 19 e 20 de Março. 
O primeiro, com actuação de cantadores e foliões, tem início às 21 horas e terminus 
às 23 horas. O segundo, no Domingo, com músicos do concelho de Ponta Delgada, 
terá o seu início às 19 horas e terminará às 21 horas. 

Esta iniciativa terá o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Associação de 
Cantadores de S. Miguel e AIPA – Associação dos Imigrantes nos Açores e a 
colaboração do Corpo Nacional de Escutas na feitura de um peditório, em ambos os 
dias, que ocorrerão, no recinto, durante os espectáculos. Pretende-se que, em ambos 
os dias, possam fazer o peditório cinco grupos de dois escuteiros.  

Assim, solicita-se aos agrupamentos do concelho de Ponta Delgada que queiram 
colaborar nesta iniciativa indiquem, até à próxima Quarta-feira, dia 16 de Março, para 
o correio electrónico da Junta de Núcleo de S. Miguel — cne_jnsm@sapo.pt, os 
nomes dos escuteiros interessados. Atendendo às horas dos eventos, entende-se que 
esta colaboração deva ser realizada por escuteiros das III e IV secções devidamente 
uniformizados com farda de gala. 

Com uma forte canhota. 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel 

 

 
(Carlos Manuel da Silva Santos) 
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