
 

 

De: Chefe Nacional Adjunto e Secretária Nacional Pedagógica 

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Jornada “Memória & Esperança” 
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Caros irmãos escutas, 
 

Vimos por este meio dar a conhecer a jornada “Memória & Esperança” promovida por um conjunto de 
personalidades da sociedade civil, com o alto patrocínio de sua Excelência, o Presidente da República, e à 
qual o CNE se associou. 
 
Esta jornada realizar-se-á entre os dias 22 e 24 de outubro e irá traduzir-se numa multiplicidade de ações ao 
nível de cada comunidade. Pretende fazer memória das vítimas da pandemia do Covid-19 e homenagear 
todos quantos se entregaram ao atendimento dos que foram contagiados, bem como afirmar a esperança.  
 
“Esperança no reforço de relações sociais fraternas, justas e portadoras de futuro para todas e todos, 
conscientes do risco que existe de regresso ao velho normal. Esperança por estarmos mais preparados para 
enfrentarmos juntos os desafios da pós-pandemia e outros que se nos coloquem. Esperança fundada nos atos 
de solidariedade, dedicação e atenção de que fomos atores e testemunhas ao longo deste longo 
‘inverno’.”(Sua Excelência, o Presidente da República) 
 
Podem conhecer melhor os objetivos e as iniciativas desta jornada no site Memória e Esperança | Uma 
jornada de luto e de afirmação da esperança (memoriaeesperanca.pt).  
 
Não se trata de um programa já feito ao qual podemos aderir, mas de uma oportunidade de vivermos 
intensamente com os nossos escuteiros esta fase tão desafiante da nossa história coletiva, com a nossa 
criatividade e com o método escutista. 
 
Como nos podemos envolver? 
  
1 - Propor iniciativas até dia 22 de outubro através do site, convocando outros grupos e organizações da 
comunidade local à realização de um gesto comum aberto a todos. 
  
2- Participar em iniciativas já existentes no site. 
  
3 - Participar na iniciativa do CNE que consiste em inundar as redes sociais com mensagens de esperança 
(vídeos, fotos, cartazes, …) com o hashtag #memória&esperança.  
  
  

https://memoriaeesperanca.pt/
https://memoriaeesperanca.pt/


 

 

Sabemos que a pandemia nos trouxe momentos difíceis, muitos deles marcaram a vida dos nossos escuteiros. 
Porém, a esperança é uma virtude que nos deve guiar nestes tempos e é nela que nos devemos agarrar para, 
juntos, enfrentarmos os desafios da pós-pandemia. 
  
Que, neste início de ano escutista, esta jornada “memória&esperança” possa ser um espaço de 
reflexão/celebração pelos momentos vividos, afirmando-nos, cada vez mais, como uma Associação capaz de 
encarar o futuro com esperança, porque não desistimos de encontrar o mundo melhor do que o 
encontramos! 
 
Canhota amiga,  

        

     O Chefe Nacional Adjunto            A Secretária Nacional Pedagógica 

         Paulo Pinto                  Raquel Kritinas 


