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CNE 
CIRCULAR N.º 24/2022 

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

2022-04-02 
Assunto: Actividade de S. Jorge — informações 
 
Os quatro departamentos pedagógicos de núcleo já estão, há cerca de dois meses, a 
trabalhar na preparação e organização da actividade em honra ao patrono mundial do 
escutismo — S. Jorge — que decorrerá no fim-de-semana de 22 a 24 de Abril, na 
Ouvidoria das Capelas. 

A colaboração de dirigentes integrados nas unidades, nos agrupamentos, tem sido, 
valiosa mas, infelizmente, pouca atendendo ao efectivo dirigente inscrito nos censos. 

Apelamos a uma maior participação para que esta actividade seja 
dinamizadora e motivadora do nosso efectivo escutista e de outras 
crianças e jovens que já estiveram no movimento mas, devido ao 
COVID-19, acomodaram-se em casa e à vida sedentária. 

Assim, além do apelo, deixamos as seguintes informações: 

− envio, até 18 de Abril, das fichas médicas, em anexo, cujos titulares padecem de 
enfermidades que exigem cuidados ou intolerâncias e alergias alimentares. As 
restantes fichas deverão ser levadas e, entregues em mão, à entrada em campo, 
aos chefes dos departamentos. Em caso de sinistro, a ausência da ficha é da res-
ponsabilidade do Chefe de Agrupamento. As fichas médicas deverão ser assinadas 
pelo tutor das crianças e jovens ou pelos próprios, quando maiores de idade; 

− Departamento de Núcleo Pedagógico da I Secção  

Reuniões de preparação: quintas-feiras, às 20h, no Centro Paroquial de São 
Pedro1, em Vila Franca do Campo; 

Informações sobre actividade: acompanhar, periodicamente, informações 
divulgada na página do departamento, no facebook, na ligação: 

DnP I Secção: https://www.facebook.com/groups/1068799573505573 

Concentração (actividade de S. Jorge), no dia 22 de Abril: Ginásio da Escola 
Profissional das Capelas2, junto ao campo de futebol, entre as 20h e as 21h; 

Apresentação: cada alcateia terá de efectuar uma apresentação, de curta 
duração, na cerimónia de abertura, na Sexta-feira, à noite.   

                                                 
1 Centro Paroquial de São Pedro: 37°42'57.4"N 25°26'22.2"W (37.715931, -25.439502). 
2 Ginásio da Escola Profissional das Capelas: 37°50'01.9"N 25°40'29.8"W (37.833846, -25.674937). 

https://www.facebook.com/groups/1068799573505573
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− Departamento de Núcleo Pedagógico da II Secção  

Reunião de preparação: Casa do Escuteiro, no dia de 5 de Abril, às 20h;  
Informações sobre actividade: acompanhar, periodicamente, informações 
divulgada na página do departamento, no facebook, na ligação: 

DnP II Secção: https://www.facebook.com/groups/826621064558098; 

Concentração (actividade de S. Jorge), no dia 22 de Abril: EBI 2,3 das 
Capelas3, entre as 20h e as 21h; 

− Departamento de Núcleo Pedagógico da III Secção  

Reunião de preparação: reunião via ZOOM, no dia de 5 de Abril, às 20h, para a 
equipa das actividades. O endereço da reunião é: 

https://zoom.us/j/94055398015?pwd=bWhwVkJRYnA5RGVjM3BZMFp2cGl0QT09 
ID da reunião: 940 5539 8015 
Senha de acesso: ay3ME8  

Informações sobre actividade: acompanhar, periodicamente, informações divul-
gada na página do departamento, no facebook, na ligação: 

DnP III Secção: https://www.facebook.com/groups/441861546145538; 

Concentração (actividade de S. Jorge), no dia 22 de Abril: Sede do 
A974 – S. Vicente Ferreira4, junto ao parque de estacionamento José do 
Rego Amaral, ao lado da Igreja Paroquial, entre as 20h e as 21h; 

Vídeo de apresentação:  
“Alerta Comunidades!  

Vamos dar início à atividade de S. Jorge pedindo a cada comunidade a realização 
de um pequeno vídeo, em formato MP4, num local emblemático e que identifique a 
vossa freguesia, de modo ser facilmente reconhecida pelas outras comunidades. 

Quem participa? Toda a comunidade, fardada. 

Quando enviar? Até dia 10 de abril para o endereço cne_jnsm@sapo.pt. 

Como? Terá a duração entre 10 e 15 segundos e “apanham” a chave de S. Pedro 
do lado direito (supostamente outra comunidade passa-vos a chave) e “atiram” a 
chave para a comunidade mais próxima do lado esquerdo. Como o fazem fica ao 
vosso critério, apelamos à vossa criatividade.  

O modelo da chave encontra-se em anexo e será feita em papelão/cartão bege. 

Se o ficheiro do vídeo for “pesado”, remeter por uma plataforma de envio de 
ficheiros do tipo wetransfer.” 

Cada comunidade terá de levar uma vara de 1,5m ou cabo de vassoura de madeira. 
                                                 
3 EBI 2,3 das Capelas: 37°49'49.7"N 25°40'32.1"W (37.830473, -25.675581). 
4 Sede do A974 – S. Vicente Ferreira: 37°49'12.2"N 25°39'42.1"W (37.820066, -25.661685). 

https://www.facebook.com/groups/826621064558098
https://zoom.us/j/94055398015?pwd=bWhwVkJRYnA5RGVjM3BZMFp2cGl0QT09
https://www.facebook.com/groups/441861546145538
mailto:cne_jnsm@sapo.pt
https://wetransfer.com/
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− Departamento de Núcleo Pedagógico da IV Secção  

Reunião de preparação: Casa do Escuteiro, no dia de 7 de Abril, às 20h 30m; 

Concentração (actividade de S. Jorge), no dia 22 de Abril: Centro Paroquial dos 
Fenais da Luz5, em frente à Igreja Paroquial, entre as 20h e as 21h. 

Informações sobre actividade: acompanhar, periodicamente, informações 
divulgada na página do departamento, no facebook, na ligação: 

DnP IV Secção: https://www.facebook.com/groups/551171032624257; 

 

− Eucaristia e sessão de encerramento serão no polidesportivo ao ar livre6, junto à 
rotunda das escolas do Plano dos Centenários, na vila das Capelas, às 11h 30m; 

− Os agrupamentos deverão levar a bandeira do agrupamento e respectivo mastro; 

− Os agrupamentos que tenham tambores, caixas de guerra ou zé pereiras deverão 
levá-los para o desfile a realizar antes da eucaristia. 

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

 

A Secretária de Núcleo Recursos Adultos 
 
 
 

 (Cidália Maria Teixeira Ponte)  

                                                 
5 Centro Paroquial dos Fenais da Luz: 37°49'40.3"N 25°38'28.6"W (37.827867, -25.641286). 
6 Polidesportivo das Capelas: 37°50'01.1"N 25°41'16.9"W (37.833629, -25.688021). 

https://www.facebook.com/groups/551171032624257


 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
Ficha Individual de Saúde 

Agrupamento:_______________________ 

  

Todas as informações contidas nesta ficha são confidenciais e destinam-se exclusivamente a ser utilizadas, em caso de 
doença súbita ou acidente, podendo ser divulgadas aos técnicos responsáveis pela assistência ao seu titular 

Identificação 
 

Nome:__________________________________________________________________  

Morada: ________________________________________________________________   

Localidade: ________________________________________ Telefone: _____________ 

Naturalidade: _____________________________ Data de Nascimento: ___/___/_____ 

BI nº: ______________ Arquivo de __________De __/__/____ Emitido em __/__/____ 

Nome do Pai: ____________________________________________________________  

Nome da Mãe: ___________________________________________________________  

Assistência 
 

Beneficiário de: ____________ nº _______________________ por parte de _________ 

Contacto em caso de necessidade 
 

Nome: _________________________________________________________________  

Contactos: ______________________________________________________________  

Doenças/Afecções que tem: 
 

Doença Cardíaca? Não   Sim – Qual? _______________________________________  

Doença Pulmonar? Não   Sim – Qual?_______________________________________  

Doença Gástrica/Intestinal? Não   Sim – Qual?________________________________    

Doença Renal? Não   Sim – Qual? __________________________________________  

Doença Sistema Nervoso? Não   Sim – Qual?: ________________________________  

Doença Infecciosa? Não   Sim – Qual? ______________________________________  

Doença Sanguínea? Não   Sim – Qual? ______________________________________  

Outras Doenças? Não   Sim – Qual? ________________________________________  

Alergias? Não    Sim – Qual? ______________________________________________  

Toma medicamentos de forma crónica ou continuada? 
 

Nome: ________________________ Dose: _________ Frequência: ________________ 

Nome: ________________________ Dose: _________ Frequência: ________________ 

Nome: ________________________ Dose: _________ Frequência: ________________ 

Nome: ________________________ Dose: _________ Frequência: ________________ 

 
 

___/___/_____ O(A) Declarante 
 
 
 

                                        ____________________________________ 




