De: Chefe Nacional Adjunto
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais
Assunto: 95 Anos do CNE
Circular: 18-2-CNA

Lisboa e Vila Real, 12 de abril de 2018

Caros amigos,
Caras amigas,
Aproxima-se a passos largos a celebração dos 95 anos do CNE, que este ano
realizaremos na região e na cidade de Vila Real, nos próximos 26 e 27 de maio.
Esta atividade está aberta a lobitos, exploradores e moços, pioneiros e marinheiros,
caminheiros e companheiros e dirigentes.
As inscrições realizam-se por agrupamento no link
https://goo.gl/forms/jxlPTnL8CPRZZ05U2
e estão abertas até ao dia 12 de maio.
Este ano, dedicamos as celebrações a dois objetivos fundamentais, sob o mesmo
tema orientador:
CNE: Uma comunidade de comunidades, uma inspiração para a ação.
Procuraremos assim:
- Conhecer melhor e homenagear os 95 anos da nossa história;
- Projetar o futuro do CNE, no trabalho com a(s) comunidade(s), cooperando para
concretização dos Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
No programa das atividades manteremos a dinâmica de jogos para os nossos
escuteiros. Dinamizaremos um fórum para dirigentes no serão do dia 26/maio bem
como uma festa escutista para todos os escuteiros, teremos a Eucaristia
comemorativa na manhã de 27/maio.

Estamos a criar condições para que os interessados possam acantonar (desde que
demonstrem esse interesse na ficha de inscrição) e também possam jantar (sábado
26/05) e almoçar (domingo 27/05), desde que tenham solicitado na inscrição. Os
preços por refeição podem ser consultados na ficha de inscrição.
Os contingentes podem optar pela vivência desta atividade numa de duas
possibilidades:
1 – Chegar no dia 26, com início pelas 14 horas e término pelas 12 horas de 27 de
maio;
2 – Chegar no dia 27, com início pelas 09h30 e término pelas 16h30.
Procuramos assim, tanto quanto possível, oferecer a oportunidade a tantos quantos
queiram participar nas comemorações do nosso 95º aniversário.
Ainda assim, acreditamos que a possibilidade mais rica e interessante é a que permite
a vivência nos 2 dias de atividade.
Teremos ainda algumas surpresas que iremos anunciar nas próximas semanas, e
estamos disponíveis para o esclarecimento de qualquer eventual dúvida.
NOTAS:
1 – A inscrição só é válida após o envio de comprovativo de pagamento;
2 – Qualquer dúvida pode ser esclarecida para o e-mail cna@escutismo.pt

Uma canhota amiga,

Joaquim Castro de Freitas
(Chefe Nacional Adjunto)

Alice Guedes
(Chefe Regional de Vila Real)

