57º

aniversário do Agrupamento 30.
Foi com grande alegria e festa no passado dia 18 de
Maio que o agrupamento da nossa comunidade paroquial
celebrou 57 anos de História!
É um dia em que recordamos sempre aqueles que deram os
primeiros passos para fundar o agrupamento, mas também
aqueles que hoje estão cá a dar continuidade a este
projeto de vida que Baden Powell criou para todos os
jovens e que se disseminou por todos o Mundo.
Então, reunimos o agrupamento para um jantar na nossa
sede, onde cada um pôde conviver e partilhar este momento de alegria, desde
os Lobitos aos Caminheiros, passando pelos exploradores e pioneiros.
No final, cantamos os
parabéns ao agrupamento
e ainda a dois elementos
que tinham feito anos
uns dias antes, onde
cada
escuteiro
quis
saborear o bolo da sua
cor do lenço.
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A

lcateia na pastelaria.

No dia 28 e 29 de Março os lobitos fizeram um acantonamento, com o objectivo de angariar fundos para a
secção.
Então fizemos: alcateia na pastelaria.
Acantonamos na antiga escolinha, pois devido às boas
condições fizemos vários tipos de doces tradicionais,
foi espectacular muito divertido, no fim das eucaristias vendemos os doces para
angariar fundos.
Desde já vimos a agradecer a
colaboração de todos para
connosco pois foi realizada
com grande sucesso.
Os lobitos gostaram muito
S.M. pois gostavam de o repetir.
IIº Desfile dos Animais da Selva - Atividade do Núcleo
de Braga
No dia 19 de Abril fizemos uma grande actividade de,
núcleo que foi o desfile dos animais da selva.
Para esta actividade tivemos de fazer um carro com o
animal da selva que era o
BALU.
Nós gostamos muito da actividade pois foi muito divertida.
Começamos a actividade com o
grande uivo e terminamos a
ver o musical do livro da
selva.
D.F.
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O

dia da mãe

No dia da mãe decoramos
um
vaso
com
caneta
preta
e
enchemo-lo com terra
e plantamos 3 plantas.
Tiramos fotos com o
vaso na mão, por trás
da
foto escrevemos
pequenas
frases,
e
entregamos às mães e
elas adoraram.

D

D.F.

esenvolvemos Aventuras enriquecedoras.

Neste trimeste que decorreu, decidimos na nossa
secção, que cada patrulha iria organizar uma atividade
para a nossa expedição até ao final
deste ano escutista. Começou a patrulha
Lobo, com a organização de um acantonamento nos dias 20, 21 e 22 de Março em
Merelim S. Paio.
A atividade ficou marcada positivamente
por várias motivações para o futuro.
Para além dos trilhos, um noturno na
sexta feira à noite e o diurno no
sábado, destacamos, em primeiro lugar,
a comemoração do dia da árvore. Para
isso, junto ao rio cávado na nova pista
pedonal fizemos a plantação de seis esS.A.
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tacas de salgueiro. Fizemos os furos para as plantar
com a ajuda de um ‘ferro-de-monte’, depois espetamos
as estacas e colocamos um pau para
apoiar o crecimento correto delas.
Depois disto cortamos algums ramos
para que conseguissem germinar bem.
Passados dois meses, esta atividade
foi um sucesso porque apenas uma
estaca
morreu
e
as
restantes
cresceram e serão futuras árvores
bonitas.São plantas que estão adaptadas a este meio e trazem muitos
benefícios para as pessoas e para as
margens dos rios ao evitar a erosão
T.A. das margens destes.
Em segundo lugar, e por último, realçamos as lembranças que entregamos aos pais no altar da Igreja paroquial na missa dominical do dia 22 de Março, com o objetivo de fazer lembrar o dia do pai. Foi uma atividade
para no futuro recordar e agora ficamos a aguardar pela
próxima atividade a ser organizada pela Patrulha Urso.

A

campamento de Núcleo
Depois deste acantonamento temos vindo a criar os
nossos cantos de patrulhas, mas nas últimas reuniões
estamos a trabalhar nos trajes romanos que vamos usar
nos dias 26, 27 e 28 de Junho no acampamento de núcleo
com o tema dos Romanos. Estamos a fazer as roupas de
‘gente
do
povo’
romano
e
dos
soldados/legionários. Sem dúvida que é
demorado mas vai ser uma experiência
única pois somos nós que vamos ’coser’
os nossos próprios fatos, adorná-los
com elementos da época romana e viver o
período romano na cidade de Braga.
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N

o dia 28 de Fevereiro foi realizado uma atividade
de núcleo “TEPIS” - técnicas escutistas para pioneiros.
Esta atividade consistia em cada elemento realizar
dois workshops à escolha. Os workshops em que participamos foram: Técnicas de Animação Escutista, Fotografia,
Pioneirismo,
Segurança
Aquática,
Horta Urbana e Cozinha Selvagem. Estes
workshops
foram
bastante importantes
para a nossa formação, podemos aprender novas coisas a
por em prática e enD.
sinar aos outros.
Nos passados dias 21 e 22 do mês de Março realizamos
um empreendimento no Gerês. Mal chegamos ao ponto de
partida pensamos que ia estar mau tempo para ‘fazer’
os trilhos mas mesmo assim não desistimos e com as
mochilas às costas fomos em frente e ainda bem que não
recuamos pois esteve um ótimo dia. Fizemos os trilhos
com alguma dificuldade mas sempre com muita alegria.
Chegamos à cabana onde iriamos dormir e deixamos lá as
nossas coisas pois queríamos descobrir melhor o que
nos rodeava. Mais para o fim
da tarde fomos buscar a lenha
para cozinhar onde podemos
por em prática conhecimentos
aprendidos em atividades anteriores. À noite decidimos
aventurar-nos a fazer um raid
noturno onde sem céu estrelaO.F.
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do e com apenas a iluminação das nossas lanternas foi
bem-sucedido com a ajuda das mariolas. Já cansados
tomamos a ceia e fomos logo descansar. No dia seguinte
acordamos alegremente com vontade de mais uma caminhada pelo Gerês, rodeados da frescura da Natureza.
Vimos animais, fizemos mariolas, cantamos, dançamos e
quando demos por nós já estávamos a acabar aquela
aventura. O nosso percurso terminou na Vila de Vilar
da Veiga onde aproveitamos para angariar fundos para
a secção. Esta atividade foi
adorada por todos nós, foi
diferente como “sobrevivência”
pois tínhamos que nos desenrascar e isso foi bastante bom
para cada um de nós. Esperamos
mesmo que atividades deste tipo
se
voltem
a
repetir.
J.M.

R

epresentatividade e a dimensão Internacional do
Escutismo
Nestes últimos meses os nossos caminheiros têm-se
mostrado bastante ativos tanto na sua freguesia como
nas freguesias vizinhas e tanto em
atividades de Agrupamento como de
núcleo para representarem o Agrupamento.
Primeiramente participaram mais uma
vez no Cenáculo, nos dias 13,14 e
15 de março, onde se viveu o imaginário ‘Monstros das Caixas’.
Sendo o Cenáculo um fórum de caminheiros para caminheiros onde se
abordam temáticas sobre o CNE e se
resolvem problemas que o estejam a
T.A.
afetar, este ano a IVª secção do
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nosso agrupamento foi representada pela Guia e Sub
Guia de Tribo que vieram mais preenchidas para enriquecer o Clã e retribuir com as mais-valias apreendidas.
Este ano definiram a Peregrinação a Santiago de Compostela como a grande Caminhada da Tribo, para os dias
23 e 29 de julho de 2015. Para tal, passaram estes últimos
meses
(estando
ainda algumas a decorrer)
a realizar angariações de
fundos para que possam
concretizar esta caminhada.
Realizaram a Feirinha da
Páscoa com venda de doces
T.A.
típicos,
na
União
de
Freguesias nos dias 28 e 29 de março, o Torneio de
Sueca, Malha e Matraquilhos no dia 4 de abril e venda
de Pin’s e rifas, sendo que estas duas últimas ainda
estão a decorrer.
Para esta grande atividade internacional os caminheiros estão também a realizar preparações a nível
físico, no qual temos feito caminhadas e uma delas foi
a ida a pé ao Sameiro.
Para que o nosso objetivo seja
cumprido pedimos a colaboração de
todas as pessoas que o poderem
fazer. Já um dos nossos Modelos de
Vida, S. João Paulo II dizia,
“Jovens, não tenhais medo de ser
Santos”, e é por nós não termos
medo que nos leva a ir nesta
caminhada, unir-nos-á mais, enriqueceremos o caminheirismo do
escutismo e
levar-nos-á a um
‘nível mais elevado de Fé’.
A.C.
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P

artilhar a vida do escutismo católico

Reservamos esta página para partilhar com a nossa comunidade dois pontos breve e recentes.
O primeiro, diz respeito aos 92 anos que
o C.N.E. celebrou no passado dia 27 de
Maio. E foi aqui em Braga que nasceu, a
região berço desta associação. Foram os
seus fundadores D. Manuel Vieira de
Matos(a) e Dr. Avelino Gonçalves(b).
“Hoje este maravilhoso movimento, não
(a)
está só no elevado número de jovens que
envolve, mas no proporcionar através do
seu método pedagógico, num processo educativo progressivo, a aquisição de valores humanos e cristãos, colocando-os ao
serviço dos outros. Pela prática do
aprender fazendo, a conviver, a respeitar
os outros, a ser bom cidadão e bom cris(b)
tão.”.
O outro ponto diz respeito à vida do
Núcleo de Braga, do qual o Agrupamento 30 -S. Paio de
Merelim faz parte. Foi sempre desejo de todos nós ter um
local para acampar que fosse do nosso Núcleo, e neste
sentido, numa antiga escola primária em Aveleda, nascerá
o Centro Escutista do Núcleo de Braga, denominado ‘O
APEADEIRO’. No entanto, são necessária verbas para dar
início às obras e neste sentido foi lançada uma campanha
de angariação de fundos através da passagem de rifas no
valor de ‘uma viagem’, onde se vão sortear um computador
portátil, um tablet e um smartphone, respetivamente, o
1º, 2º e 3º prémios.
Realçamos o facto de este projeto ‘ser de todos nós’
pois de alguma forma fazemos parte desta família escutista que tanto nos orgulha e de alguma forma sentimos
o dever de contribuir para o enriquecer do Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, e ainda
mais do Núcleo de Braga.

