
 

De: Equipa Projeto do Cenáculo Nacional 

Para: JJRR, JJNN 

Assunto: Encontro Aberto do 19º Ciclo do Cenáculo Nacional 

Circular: 21-09-SNP 

Data: 04/05/2021 

 

Caras Chefias de Núcleo e Região, 

 

 Vimos por este meio e em nome da Equipa Projeto do Cenáculo Nacional dar algumas 

informações relativas ao Encontro Aberto do 19º Ciclo de Cenáculo Nacional. 

 

O Encontro Aberto do 19º Ciclo de Cenáculo Nacional vai decorrer nos dias 21, 22 

e 23 de Maio do presente ano na Região de Coimbra.  

 

Dada a situação que vivemos, o Encontro Aberto irá decorrer em formato virtual.  

 

 As inscrições para esta atividade estão abertas até dia 16 de Maio e irão 

processar-se através do SIIE - Sistema Integrado de Informação Escutista: 

1. Neste encontro participam quer os representantes recém-eleitos (20º Ciclo) quer os 

representantes que agora cessam funções (19º Ciclo), de modo a fazer uma 

“passagem de testemunho”; 

2. Cada representante inscreve-se na atividade através da sua ficha individual no SIIE 

(receberam um tutorial de como o fazer); 

3. Após cada representante se ter inscrito, o seu Agrupamento e o Núcleo/Região 

receberão um email a informar que a inscrição foi feita, contendo um link onde esta 

inscrição terá de ser validada. 

 

 A inscrição só poderá ser aceite mediante a validação por parte do Chefe 

Regional/de Núcleo e Chefe de Agrupamento.  

 

Contamos convosco e com o vosso apoio, na esperança conjunta que tudo corra pelo 

melhor e que este Encontro possa, efetivamente, dar muitos e bons frutos, não apenas para os 

Caminheiros, Companheiros e Aeronautas presentes mas também para todo o Corpo Nacional 

de Escutas.  

 

 

 



 

Caso surja alguma dúvida relativa a este ou outros assuntos, não hesitem em contactar-nos: 

Alexandra Carrilho (Coordenadora): 912864250 

José Pedro Duarte (Coordenador Adjunto): 918134024 

E-mail Cenáculo: ep.cenaculo@escutismo.pt . 

 

 

Uma Canhota Fraterna, 

 

 
 

 

Alexandra Carrilho e José Pedro Duarte 

Coordenação do 19º Ciclo de Cenáculo Nacional  
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