
 
 
 
 
 

Circular nº 36/2004 
De 

12 de Abril 
 
 
 
De: Equipa Nacional da IV Secção 
Para: Juntas Regionais, Juntas de Núcleo e Agrupamentos 
      
Assunto: Encontro Nacional de Chefes de Clã 

 

Caros Amigos 

Vai decorrer no próximo fim-de-semana 15 e 16 de Maio de 2004  o primeiro encontro nacional de 
chefes de clã desta Equipa Nacional da IV. 

Este encontro terá lugar na Quinta da Fonte Quente - Rovisco Pais, a caminho da Tocha (estrada 
nacional 109 sentido Figueira da Foz - Tocha vila) e destina-se a todos os Chefes Clã activos, 
interessados em participar bem como adjuntos e responsáveis regionais e/ou de núcleo que tenham 
uma palavra a dizer e queiram conhecer o que se vai vivendo pelos Clãs desse País. 

A participação terá um custo de 20€ e será em regime de acantonamento (instalações locais). 

O encontro terá início às 10.00 de Sábado dia 15, e agradecemos a chegada até às 09:30 - hora a partir 
da qual se fará o acolhimento. 

As inscrições devem ser feitas preenchendo ou o formulário em anexo e enviando-o, pelo correio para a 
morada em baixo indicada ou via net (www.cne-escutismo.pt, na Base dos caminheiros).  As inscrições 
só serão aceites depois de efectuado o pagamento e após validação por parte da respectiva Junta 
Regional. 

Aqui teremos tempo e espaço... aqui falaremos dos nossos objectivos, testaremos novas estratégias, 
trocaremos experiências e afinaremos rumos, de Norte a Sul das Ilhas ao Continente, do Litoral ao 
Interior... 

A nossa Associação passa por um momento importante de actualização de conteúdos, de metodologias 
e mesmo de aproximação aos jovens...   

Não queres vir dar este próximo passo decisivo, connosco? O teu sentido crítico construtivo fará toda a 
diferença! Pensa que poderás ser parte integrante das actualizações que deste esforço conjunto 
decorrerem! Vem ser um só Corpo connosco, topas? 

O espaço é um óptimo recanto que a Natureza nos ofereceu e temos a certeza que também contribuirá 
para um bom trabalho que todos temos para oferecer uns aos outros, certo? 

Nada como nos encontrarmos para conseguirmos perceber o que se passa e descobrir, afinal, qual será 
a nossa língua comum? 

Con(seguimos) Con(vencer)!... Vens 

Sempre Alerta para Servir 

Equipa Nacional da IV Secção 



 

Encontro Nacional de Chefes de Clã 

Para encontrar o local do encontro: 

Vindo de Norte: 

Pela A1:  

?? Sair antes de chegar a Coimbra para a Figueira da Foz, 
apanhando a A14.  

?? Sair mesmo antes de chegar a entrar na Fig Foz para Norte 
em direcção a Aveiro/Porto, apanhando a N109.  

?? Perto de uns sinais luminosos de controlo de velocidade 
reparar à esquerda no edifício que diz Centro Rovisco Pais.  

?? Entrar e procurar pela Casa Branca (APPACDM)  

Pela N109: 

?? Passada a povoação da Tocha, aparecerá do lado direito da 
estrada, junto de uns sinais luminosos, limitadores de 
velocidade, um edifício Centro Rovisco Pais.  

Vindo de Sul: 

Pela A1:  

1) Saída Norte de Coimbra para a Figueira da Foz, 
apanhando a A14. 

?? Sair mesmo antes de chegar a entrar na Fig 
Foz para Norte em direcção a Aveiro/Porto, 
apanhando a N109.  

?? Perto de uns sinais luminosos de controlo de 
velocidade reparar à esquerda no edifício que 
diz Centro Rovisco Pais.  

?? Entrar e procurar pela Casa Branca (APPACDM)  

2) Sair antes de chegar a Coimbra para a Figueira da 
Foz/Pombal, apanhando a Nacional. 

?? Mesmo antes de chegar a entrar na Fig Foz 
virar a Norte em direcção a Aveiro/Porto, 
apanhando a N109.  

?? Perto de uns sinais luminosos de controlo de 
velocidade reparar à esquerda no edifício que 
diz Centro Rovisco Pais.  

?? Entrar e procurar pela Casa Branca 
(APPACDM).  

 



 

 

Pela N109: 

?? Depois de passar a Fig Foz (ponte) tomar a direcção Norte 
(Aveir/Porto).  

?? Perto de uns sinais luminosos de controlo de velocidade 
reparar à esquerda no edifício que diz Centro Rovisco Pais 
(antes de chegar a Tocha-vila).  

?? Entrar e procurar pela Casa Branca (APPACDM).  

 

 

 

 
 



  

Equipa Nacional para a IV Secção 

Encontro Nacional de Chefes de Clã 
Tocha, 15 e 16 de Maio de 2004 

 
Ficha de Inscrição 

 
Nome: _________________________________________________ Idade: __________ 
Região: ______________________________   Núcleo: __________________________ 
Agrupamento: _____ - ___________________ Cargo: __________________________ 
Clã: ____________________________  Número de Caminheiros no Clã : ___________ 
Telefone: _________________ E-mail: _______________________________________ 
Motivação para a participação no encontro (o que espera trazer e levar do encontro): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
O pagamento é feito previamente, mediante cheque no valor de 20€, à ordem de “CNE 
– Junta Central”, a enviar para: 

Corpo Nacional de Escutas 
A/c Equipa Nacional da IV 
Rua D.Luís I nº34 
1200-152 Lisboa 

 
Apenas são consideradas efectivas as inscrições para as quais tenha sido feito o 
pagamento e após validação por parte da respectiva Junta Regional. 
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