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CIRCULAR N.º 12/2023 
 

DE: Secretaria de Núcleo Pedagógica 

PARA: Chefias da IV Secção 

2023-03-09 

ASSUNTO: FORUM100 — Actividade de preparação. 

Decorrerá, a 27 de maio de 2023, em Braga, um fórum destinado a todos os jovens e 
adultos da associação, que visa o debate e implementação de estratégias futuras 
sobre diversos temas aplicados ao CNE — Educação Não Formal, Sustentabilidade, 
Comunidade e Out of the Box. Este será um espaço de discussão de ideias para os 
Lobitos, Exploradores/Moços, Pioneiros/Marinheiros, Caminheiros/Companheiros e 
Dirigentes.  

Este fórum será a conclusão de um processo que se divide em três momentos: 

 Local – no agrupamento, de novembro a janeiro; 

 Regional / Núcleo – de fevereiro a abril; 

 Nacional – dia 27 de maio de 2023 em Braga, na “Festa do Centenário”. 

Cada região poderá enviar até 7 elementos de cada secção a este fórum e a nossa 
entendeu delegar nos sete núcleos a escolha dos seus representantes, pertencentes à 
IV Secção, que representarão, os Açores, naquele evento. 

Para escolher o eleito pelo Núcleo de S. Miguel, os dirigentes dos clãs presentes na 
reunião de preparação da atividade do Centenário, do passado dia 7 de março, na 
Casa do Escuteiro, decidiram ouvir os caminheiros sobre os temas acima referidos 
num encontro a realizar no próximo dia 25 de março, às 10 horas, no Centro Social e 
Paroquial da Maia1.  

Para preparar este encontro, terça-feira, dia 14 de março, na Casa do Escuteiro, às 20 
horas, haverá uma reunião com todos os chefes de clã. 

Os caminheiros/companheiros e dirigentes de clã que pretendam participar no encontro 
deverão apresentar-se munidos de almoço, caderno de caça e farda de gala. Da tarde, 
assistirão ao Conselho de Núcleo. 

Caso pretendam mais informações sobre o Fórum 100 poderão consultar o Modelo 
Pedagógico disponível na Circular 22-12-SNPro.  

Votos de boa caça / pesca, creiam-me 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

A Secretária de Núcleo Pedagógica 
 
 

(Esmeralda Margarida Galvão Mendonça Araújo) 

                                                 
1 O Salão Paroquial da Maia sita na rua de Santa Catarina s/n — rua da Igreja Paroquial defronte da sede 

da Junta de Freguesia — sendo as coordenadas da localização do edifício: 37°49'58.9"N 25°23'14.4"W 
(37.833034, -25.387322). 

https://www.google.com/maps/@37.8330399,-25.3872799,3a,75y,276h,66.4t/data=!3m7!1e1!3m5!1sSE2dDaBPaYgDkum_2BEvBg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DSE2dDaBPaYgDkum_2BEvBg%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D325.60748%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@37.8330399,-25.3872799,3a,75y,276h,66.4t/data=!3m7!1e1!3m5!1sSE2dDaBPaYgDkum_2BEvBg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DSE2dDaBPaYgDkum_2BEvBg%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D325.60748%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://drive.google.com/file/d/1jCq4JN0ACWjzNmLI3uzMCPPG8ufnm6VN/view
https://drive.google.com/file/d/1jCq4JN0ACWjzNmLI3uzMCPPG8ufnm6VN/view
https://biblioteca.cne-escutismo.pt/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/268f4f98-3c5d-4cc0-a27f-010667db7b6c/22-12-SNPro.pdf?guest=true

