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CNE 
CIRCULAR N.º 41/2022 

De: Departamento de Núcleo Pedagógico da IV Secção 

Para: Caminheiros/companheiros, chefias das IV Secções e dirigentes em geral 

2022-05-08 

 
Assunto: Campanhas “Doar Sangue é Salvar Vidas” e “40 anos / 40 dádivas”. 
 
Integrado nas comemorações do 40.º aniversário da fundação do Agrupamento 646 – 

Feteiras e na sua Carta de Clã, os caminheiros daquele agrupamento estão a 

promover a sua Caminhada “40 anos / 40 dádivas” e farão uma recolha de sangue na 

freguesia das Feteiras, no Domingo, dia 29 de Maio, entre as 9 e as 13 horas. 

O clã convida os escuteiros (caminheiros/companheiros e dirigentes) interessados, e 

que reúnam as condições para a dádiva de sangue, para deslocarem-se, fardados e 

com o pequeno-almoço tomado, à freguesia das Feteiras, para a efectuarem. 

Para efeitos de logística do agrupamento e do Serviço de Hematologia do Hospital do 

Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, os clãs ou escuteiros interessados deverão 

manifestar essa intenção à Junta de Núcleo de S. Miguel, através de mensagem para 

o correio electrónico: cne_jnsm@sapo.pt, indicando o nome, idade e horário de 

participação até ao dia 20 de Maio. Posteriormente a Junta de Núcleo comunicará 

esses dados ao agrupamento. 

Apela-se à participação de escuteiros nessa recolha e noutras campanhas nas V. 

freguesias sendo que o sangue recolhido poderá salvar vidas. 

Como é do V. conhecimento a Circular n.º 34/2022, de 17 de Abril, prolongou, até 31 

de Maio, a campanha de promoção e angariação de dadores de sangue, com carácter 

permanente, iniciada, na actividade de S. Nuno, no dia 30 de Outubro de 2021, na 

Casa do Escuteiro. Assim, os caminheiros/companheiros participantes nesta campa-

nha ou os que o façam no Hospital receberão, durante a vigência da circular, um 

Diário de Percurso da IV Secção. Não esquecer o envio de fotografia(s), fardado ou 

com o lenço de caminheiro/companheiro, para o endereço electrónico acima referido. 

Com uma forte canhota. 

 

A Equipa de Núcleo Pedagógica da IV Secção   
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