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CNE 
CIRCULAR N.º 50/2022 

 
DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel 

PARA: Chefias dos agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 

2022-06-22 

Assunto: “Concert for Earth” – participação escutista. 

Os artistas Luís e Nuno Bettencourt vão realizar, na lagoa das Sete Cidades, um evento 

musical denominado por “Concert for Earth”, a 22 e 23 de Julho, com vários artistas 

nacionais e internacionais, entre os quais, The Black Eyed Peas, Stone Temple Pilots e 

Pitbull, para “celebrar o planeta de forma positiva”. 

Durante o evento, que vai ter a apresentação de Nicole Scherzinger, vai decorrer ainda 

um concerto virtual de Sting. 

O festival vai ter um estudo de impacto ambiental e as emissões de carbono, resultantes 

do evento, vão ser monitorizadas. 

No espectáculo, que tem a parceria do World Wide Fund for Nature (WWF), vai ser 

divulgado o trabalho de organizações ambientais, como a Blue Azores (um programa 

de conservação e utilização sustentável do mar dos Açores) ou a The Ocean Cleanup 

(que desenvolveu uma tecnologia para a limpeza dos oceanos). 

O festival vai ser transmitido de forma virtual (com possibilidade de receber doações) e 

o valor da venda dos bilhetes (25 euros para os dois dias) vai ser doado a associações 

sem fins lucrativos. 

O evento, financiando por privados, conta com o apoio logístico dos municípios de Ponta 

Delgada e Lagoa, Junta de Freguesia das Sete Cidades e do Governo Regional. 

As três associações escutistas foram contactadas pelo Município de Ponta Delgada para 

colaborarem na organização do evento apelando aos espectadores para a não poluição 

do recinto e sua limpeza após o evento (teremos a apoio dos funcionários camarários) 

e colaborando no estacionamento das viaturas dos espectadores em parques criados 

para o efeito. Em ambos os locais estarão agentes da PSP e Polícia Municipal. 

Ao Corpo Nacional de Escutas é solicitado a colaboração entre 20 e 30 pioneiros/mari-

nheiros, caminheiros/companheiros e dirigentes, uniformizados com farda de campo, 

para os dois dias sendo 15/20 para cada dia. Os escuteiros que colaborarem num dia 

terão o acesso gratuito no segundo ou vice-versa. 
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Os concertos decorrerão entre as 17 e as 23 horas, mas os escuteiros participarão a 

partir das 15 horas. A autarquia de Ponta Delgada providenciará o transporte, para quem 

necessitar, de Ponta Delgada para o local e regresso. 

Para que a Câmara Municipal de Ponta Delgada possa providenciar toda a logística 

associado ao apoio aos movimentos escutistas torna-se necessário comunicar com 

devida antecedência o número definitivo de elementos, por dia, e quantos necessitarão 

de transporte. 

Assim, solicita-se, até ao próximo dia 30 de Junho, os seguintes dados dos escuteiros 

interessados: nome, secção, contacto móvel e electrónico. 

Atendendo aos horários envolvidos e complexidade da função será dada a seguinte 

prioridade de selecção: dirigentes, caminheiros/companheiros e pioneiros/marinheiros, 

estes últimos do mais velho para o mais novo. 

Com uma forte canhota despeço-me estando  

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo de S. Miguel 

 

 

(Paulo Alexandre Pacheco Mota) 


