
 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Centro de Documentação 
Escutista 
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
Assunto: ArqScouts  
Data: 26 de maio de 2021 
Circular: 21-12-SNAS 

 

Estimados Escuteiros, 

 

No próximo dia 27 maio, dia do aniversário do CNE, irá ser lançada a na nova página do Centro 

de Documentação Escutista (CDE) https://museu.escutismo.pt/, que integra o ArqScouts, a 

base de dados histórica do CNE, ficando disponível para consulta e/ou pesquisa cerca de 

150.000 imagens digitais de documentos de arquivo, fotografias, insígnias, calendários, recortes 

de imprensa, capas de livros de temática escutista, nacionais e estrangeiros, peças do Museu 

do CNE, entre outros, desde a fundação do CNE até aos nossos dias. 

No ArqScouts encontrarão contributos para o conhecimento da história do CNE nos seus 

diferentes níveis: nacional, regional/núcleo e local, bem como para as suas relações com outras 

associações e instituições nacionais e internacionais. 

Apesar do trabalho atento realizado por uma pequena Equipa de caminheiros e dirigentes, 

voluntários, ainda encontrarão inúmeros erros de informação, falta de descrições, 

incongruências, falta de identificação de pessoas, lugares e atividades, entre outros. A opção da 

Equipa, no entanto, foi sacrificar o necessário rigor e disponibilizar, de imediato, as imagens com 

uma informação básica. 

Para nos aproximarmos do referido rigor apelamos a todos para nos ajudarem a corrigir esses 

erros, faltas de descrições, faltas de identificação de pessoas, de lugares e de atividades, através 

de um processo colaborativo, sendo que para tal apenas precisam de preencher o formulário 

eletrónico existente para o efeito na página do CDE. Precisamos e contamos com a ajuda de 

cada um!  

Por razões de proteção de dados pessoais, de segurança e direitos de autor, não será possível 

fazer download direto das imagens e encontrarão essas mesmas imagens com marca de água. 

Quem tiver uma necessidade legitima para ter alguma imagem deverá preencher o formulário 

eletrónico para o efeito existente da página do CDE, justificando adequadamente essa 

necessidade. 

O ArqScouts não é uma ferramenta terminada. Faltam tratar largas centenas de milhar de 

documentos, os quais irão sendo acrescentados, de modo a serem colocados à disposição de 

todos.  

https://museu.escutismo.pt/


 

Estamos perante um momento histórico: O CNE, uma associação sem fins lucrativos, põe à 

disposição de todos, conhecimento relevante para o estudo da sua história e a do associativismo 

em Portugal. 

 

Sempre Alerta para Servir 

 

José Rodrigues 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 


