
 

 

 

 

 

DE: Departamento Regional da III Secção   
PARA: Chefes de Agrupamento, Chefes de Unidade da III Secção 
ASSUNTO: AZIMUTE - Alteração da data 

 

Caros irmãos escutas, 

Agora que iniciamos um novo ano escutista, vimos por este meio apresentar alguma 
informação importante para o trabalho da IIIª Secção da Região de Aveiro.  

No nosso plano de atividades para o presente ano consta a realização de uma atividade de 
preparação para Atividade Regional (erradamente o Plano Regional refere Atividade Nacional) 
para o dia 29 de outubro. Percebendo a proximidade desta com a Peregrinação Nacional a 
Fátima, e ouvindo opiniões que nos foram chegando, também como reflexo das nossas últimas 
atividades, entendemos por bem reajustar o plano de atividades. Assim sendo, decidimos 
adiar esta atividade de 29 de outubro, passando-a para o fim-de-semana de 12 e 13 de 
novembro. Nesta data teremos a atividade Azimute, onde pretendemos criar condições de 
enriquecimento de todos os elementos das equipas e não apenas Guias e/ou sub-guias, nos 
vários cargos que desempenham. Complementarmente, esta atividade assumirá também os 
contornos do Dia Regional do Pioneiro/Marinheiro (que habitualmente designamos por 
Gotas).  

Com este reajustamento, entendemos ser possível concentrar os nossos recursos numa 
atividade que potenciará as capacidades e habilidades dos elementos de cada equipa, 
preparando-os para os desafios do novo ano escutista, permitindo também o salutar convívio 
e competição associado às atividades regionais da secção. Este novo formato repetir-se-á em 
2017, conforme poderão confirmar no Plano de Atividade que será sujeito a aprovação no 
próximo Conselho Regional. 

Em outubro, na semana após a Peregrinação Nacional a Fátima, iremos realizar duas 
reuniões de preparação do Azimute, para as quais convidamos todas as Equipas de Animação 
da IIIª secção. Pretendemos aproximar-nos de cada Agrupamento, e as duas reuniões irão 
abordar o mesmo assunto, apenas terão diferentes participantes. Em local e data a definir 
brevemente, pretendemos reunir, numa dessas reuniões, as Áreas Norte e Sul e na outra, as 
Áreas Bairrada e Nascente.  

Desde já manifestamos o nosso agradecimento pelo vosso acolhimento das informações que 
aqui manifestamos. Como sempre, estamos disponíveis para ouvir todas as vossas sugestões, 
porque estamos certos que, com o trabalho de todos, podemos criar as oportunidades para o 
crescimento saudável dos nossos pioneiros e marinheiros.  

Com uma forte canhota, e votos de um bom ano escutista 
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