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Mesa dos Conselhos Nacionais
Nos termos do artigo 64.º n.º 2 alínea b) do Regulamento Geral do CNE, 

e para os efeitos convenientes se publica o seguinte:

DELIBERAÇÕES
Conselho Nacional de Plenário Sessão Ordinária de 27 e 28 de Maio de 2006

Órgão Oficial do Corpo Nacional de Escutas
- Escutismo Católico Português
Ano LXXX Nº1156 Julho 2006

O	 Conselho	 Nacional	 Plenário	 (CNP)	
do	 Corpo	 Nacional	 de	 Escutas	 (CNE)	
–	 Escutismo	 Católico	 Português	 aos	
vinte	e	sete	e	vinte	e	oito	dias	do	mês	de	
Maio	do	ano	de	dois	mil	e	seis,	reunido,	
em	 sessão	 ordinária,	 no	 Seminário	 do	
Verbo	Divino	–	Fátima,	deliberou	apro-
var	o	seguinte:

Visão para o CNE e PEP – Plano Es-
tratégico Participativo	 –	 apresentada	
pela	 Junta	 Central,	 com	 o	 aditamento	
subscrito	por	cinco	dirigentes	da	Região	
de	Évora,	que	aqui	se	 reproduz	na	sua	
versão	integral:
1) Visão para o CNE e PEP – Plano Estratégico 
Participativo

1. ENQUADRAMENTO 
Celebraremos	 em	 2007	 os	 �00	 anos	
do	 Escutismo	 com	 os	 olhos	 postos	 no	
futuro,	com	a	forte	convicção	de	que	o	
nosso	Movimento	tem	um	potencial	tal	
que	nos	permite	encarar	o	futuro	com	a	
esperança	e	a	certeza	de	podermos	ser	
ainda	mais	úteis	aos	jovens	de	amanhã,	
através de uma acção mais eficaz e efi-
ciente	junto	deles.	
Queremos	oferecer	um	Escutismo	cada	
vez mais «fiel, útil e moderno», para 
cada	 jovem	 e	 para	 cada	 adulto,	 para	 a	
Igreja,	para	a	sociedade.	
Os	nossos	valores	fundamentais	e	a	nos-
sa missão reflectem os Escuteiros que 
queremos	ser.	Os	valores	do	Escutismo,	
expressos	 nos	 Princípios,	 na	 Lei	 e	 na	
Promessa,	são	a	nossa	essência,	a	nossa	
inspiração	e	o	nosso	guia.	

Qualquer	objectivo	que	nos	proponha-
mos	 alcançar	 e	 cada	 acção	 que	 quei-
ramos	 realizar	 têm	 de	 ser	 consistentes	
com	estes	valores.	
A	Missão	do	Escutismo,	adoptada	pela	
Organização	 Mundial	 do	 Movimento	
Escutista,	é	naturalmente	a	nossa	Mis-
são:	
Carta do Corpo Nacional de Escutas	

A NOSSA MISSÃO 
O	Corpo	Nacional	de	Escutas	-	CNE	-	é	
o	Escutismo	Católico	Português,	movi-
mento	de	voluntariado	e	auto-educação	
de	rapazes	e	raparigas,	com	o	apoio	de	
adultos.	Os	escuteiros	do	CNE	querem	
viver	integralmente	o	Escutismo,	como	
estilo	de	vida	proposto	por	Baden-Pow-
ell,	seu	fundador,	em	fraternidade	e	de	
forma	 criativa,	 à	 luz	 de	 Jesus	 Cristo	 e	
do	Evangelho.	
O	CNE	privilegia	o	contacto	com	a	Na-
tureza	e	promove	o	respeito	do	escutei-
ro	por	si	próprio	e	pelos	outros.	A	vida	
em	pequenos	grupos	e	o	compromisso	
pessoal	são	elementos	fundamentais	do	
método	escutista	que	se	desenvolve	na	
acção,	na	responsabilidade	de	cada	um	
e	no	serviço	aos	outros,	começando	em	
casa.	
Na	comunidade,	o	CNE	assume	a	mis-
são	de	 formar,	 contínua	e	progressiva-
mente,	o	Homem-Novo,	aquele	que,	in-
conformado	e	humildemente,	procura	a	
perfeição como resposta aos desafios da 
Igreja,	da	Sociedade	e	da	Família,	rumo	
à	Felicidade.	

O	CNE,	enquanto	Escutismo	Católico,	
participa	 ainda,	 da	 missão	 e	 da	 con-
sciência	da	Igreja.	O	CNE	é	Igreja.	
O	 CNE	 -	 Escutismo	 Católico	 Portu-
guês	tem	de	estar	atento	aos	sinais	dos	
tempos,	importando,	por	isso,	planear	o	
futuro	com	uma	visão	abrangente,	bem	
articulada	 e	 participada,	 baseada	 num	
diagnóstico, minucioso, cientifico e 
credível,	da	situação	actual	da	sociedade	
portuguesa,	no	que	aos	jovens	e	adultos,	
ao	Escutismo	e	ao	CNE	diz	respeito,	de	
forma	a	melhor	adequar	as	acções	e	os	
recursos	à	sua	Missão.	
Queremos, enfim, saber mais, conhec-
er	 melhor	 os	 nossos	 jovens,	 os	 nossos	
adultos,	 o	 Escutismo	 e	 o	 CNE,	 o	 que	
fazemos	 actualmente	 e	 naturalmente	 o	
que	os	outros	pensam	de	nós.	
É	com	este	enquadramento	que	o	Con-
selho	Nacional	Plenário	delibera	 sobre	
este	 documento,	 que	 acreditamos	 fun-
damental	para	o	futuro	do	CNE.

	
2. UMA VISÃO PARA O CNE	
(O	 QUE	 QUEREMOS	 SER	 NO	 FU-
TURO)	
Diz-se	que	o	verdadeiro	sinal	de	gran-
diosidade	não	é	onde	estamos,	mas	sim	
para	onde	nos	dirigimos.	
Baseados	 nos	 Valores	 e	 na	 Missão	 do	
Escutismo	e	do	CNE,	e	na	Visão	da	Or-
ganização	Mundial	 do	Movimento	Es-
cutista,	 queremos	 também	 encontrar	 a	
«Visão» para o CNE, isto é, o que quer-
emos	que	os	nossos	jovens	sejam	no	fu-
turo,	 para	onde	queremos	que	o	nosso	



ACTOS  OFICIAIS

ACTOS		OFICIAIS2

projecto	educativo	caminhe.	
Esta «Visão» para o CNE, deverá, por-
tanto,	 responder	à	questão	«que	quer-
emos ser no futuro», reafirmando, no 
entanto,	a	nossa	vontade	de:	
•	sermos	um	Movimento	que	se	apre-
senta	de	uma	forma	positiva,	optimista	
e	 inspiradora,	 procurando	 motivar	 to-
dos	 os	 seus	 associados	 e	 procurando	
abrir-se	a	todos	os	jovens,	convidando-
os	à	vivência	dos	seus	ideais;	
• nos mantermos fiéis às orientações da 
Organização	 Mundial	 do	 Movimento	
Escutista,	 bem	 como	 às	 orientações	
emanadas	 dos	 responsáveis	 da	 Igreja	
Católica,	nomeadamente	no	que	diz	re-
speito à especificidade das associações 
de fiéis; 
•	 encararmos	 o	 Escutismo	 como	 um	
movimento de educação influente, ba-
seado	em	valores,	envolvendo	os	jov-
ens	 num	 esforço	 conjunto,	 em	 ordem	
ao	 desenvolvimento	 das	 suas	 capaci-
dades;	
•	 fazer	 com	 que	 o	 projecto	 educativo	
escutista	 seja	 apoiado	 por	 adultos,	
devidamente	preparados	 e	 capazes	 de	
realizar	o	seu	papel,	de	acordo	com	as	
orientações específicas do método es-
cutista	 e	 respeitando	 o	 papel	 especial	
por	ele	conferido	aos	jovens,	enquanto	
agentes	da	sua	própria	educação;	
•	 construir	um	movimento	em	que	os	
adultos	se	sintam	plenamente	 integra-
dos	com	os	ideais	juvenis,	dando	o	seu	
contributo	 imprescindível	 para	 o	 pro-
gresso	da	sociedade	e	da	Igreja;	
•	 construir	 um	 movimento	 escutista	
dinâmico	 e	 inovador,	 dotado	 dos	 re-
cursos	adequados	aos	tempos	de	hoje,	
organizado	 em	 estruturas	 simples	 e	
funcionais,	 promovendo	 a	 tomada	 de	
decisões	 de	 uma	 forma	 participativa	
e	democrática,	 através	de	uma	gestão	
e	 comunicação	 efectivas	 a	 todos	 os	
níveis.	
Queremos,	 deste	 modo,	 com	 todo	 o	
CNE,	estudar,	debater	e	apresentar,	em	
2007,	ao	Conselho	Nacional	Plenário,	
uma proposta que reflicta um am-
plo consenso de uma «Visão» para o 
CNE.	

3 – PEP - PLANO ESTRATÉGICO 
PARTICIPATIVO 
Tendo	presentes	os	Valores	e	a	Missão	
do Escutismo e do CNE e a «Visão» 
para	o	CNE,	baseados	nas	prioridades	
estratégicas	aprovadas	pela	Conferên-

PARTICIPAÇÃO	
Queremos	 que	 todo	 o	 CNE	 participe	
no	seu	debate.	
Propõe-se	 que	 todos	 os	 Conselhos	 de	
Agrupamento,	 Conselhos	 de	 Núcleo	
e	 Conselhos	 Regionais	 façam	 uma	
reflexão e enviem os seus contributos 
para enriquecimento da formulação fi-
nal	do	PEP.	
Os	 caminheiros	 são,	 também,	 incen-
tivados	 a	 participar	 neste	 debate	 não	
só	 nos	Agrupamentos,	 nos	 Núcleos	 e	
nas	Regiões,	mas	também	através	dos	
Cenáculos.
	
ESTUDOS E TRABALHOS A RE-
ALIZAR COM VISTA A FAZER-
SE O PONTO DA SITUAÇÃO DO 
CNE 
Independentemente	 de	 outros	 estudos	
que	se	revelem	necessários	fazer	para	
atingir	 os	 objectivos	 referidos	 neste	
documento,	 aponta-se,	 desde	 já,	 a	 in-
tenção	de	realizar	os	seguintes:	
•	Estudo	sobre	a	evolução	dos	associa-
dos	e	Agrupamentos	do	CNE	nos	últi-
mos	�5	anos	(este	estudo	está	em	fase	
de	conclusão	e	contém	mais	de	300	pá-
ginas e muitos gráficos; tem como uma 
das	conclusões	que	o	tempo	médio	que	
cada	escuteiro	permanece	no	activo	do	
CNE	tem	vindo	a	diminuir).	
•	 Sinalização	 dos	 problemas	 do	 CNE	
através	das	conclusões	do	estudo	ante-
rior.	
•	 Estudos	 sociológicos	 e	 de	 opinião	
feitos	 com	 a	 supervisão	 de	 entidade	
credível,	 imparcial	 e	 externa	 ao	 CNE	
(estão	já	em	curso	contactos	com	uma	
Universidade).	
•	Audição	e	consulta	de	especialistas.	
•	 Estudos	 sobre	 a	 caracterização	 de	
problemas	internos,	de	ameaças	exter-
nas	e	de	oportunidades.	
•	Inquérito	a	realizar	em	estruturas	in-
termédias	e	Agrupamentos.
	
RECURSOS FINANCEIROS	
Foi	 aprovada	 pelo	 Fundo	 do	 Cen-
tenário	(nível	europeu)	uma	candidat-
ura	do	CNE	para	a	realização	do	PEP	
com	 uma	 comparticipação	 de	 �0.000	
dólares	americanos,	relativa	a	2006.	
Nos	 Planos	 e	 Orçamentos	 da	 Junta	
Central	 para	 2006	 e	 2007	 estão	 pre-
vistas/propostas	 verbas	 para	 este	 pro-
jecto.	
Os	Serviços	Centrais	do	CNE	darão	o	
apoio	logístico	necessário.	

cia	Mundial	do	Escutismo	
•	participação	dos	jovens	-	revitalizar	o	
método	escutista;	
•	adolescentes	-	apoiar	a	sua	transição	
para	vida	adulta;	
•	 raparigas	 e	 rapazes,	 mulheres	 e	 ho-
mens	 -	 respeitar	 as	 diferenças,	 pro-
mover	a	igualdade,	partilhar	responsa-
bilidades;	
•	novos	públicos	-	quebrar	barreiras	e	
abrir-se	a	todos	os	segmentos	da	socie-
dade;	
•	 voluntários	 no	 Escutismo	 -	 desen-
volver	 novas	 aproximações	 para	 alar-
gar	a	base	de	apoio	dos	adultos;	
•	uma	organização	para	o	século	XXI	
- tornar-se uma organização flexível, 
ligeira,	inovadora	e	participativa;	
• perfil do Escutismo - reforçar as 
comunicações,	as	parcerias	e	os	recur-
sos;	
queremos	apresentar	ao	Conselho	Na-
cional	Plenário	de	Maio	de	2007,	para	
debate e votação final, o PEP - Plano 
Estratégico	 Participativo,	 com	 as	 pri-
oridades	estratégicas	e	os	grandes	ob-
jectivos	 para	 o	 desenvolvimento	 do	
CNE	 -	 Escutismo	 Católico	 Português	
nos	próximos	�0	anos,	de	modo	a	que,	
a	partir	daqui,	se	possam	também	artic-
ular	todos	os	restantes	planos	e	acções	
do	CNE.	
Queremos	 conhecer	 mais	 e	 melhor	 o	
CNE,	queremos	conhecer	mais	e	mel-
hor	a	nossa	sociedade	no	que	aos	jov-
ens	e	adultos	diz	respeito.	
Para	 isso	 vamos	 fazer	 uma	 análise	
credível	 e	 tão	 exaustiva	 quanto	 pos-
sível	dos	jovens	e	da	nossa	sociedade,	
da	 situação	 actual	 do	 CNE,	 com	 um	
diagnóstico	 dos	 pontos	 fortes,	 pontos	
fracos,	oportunidades	e	ameaças.	
Queremos	 também	 saber	 onde	 nos	
encontramos	 e	 os	 possíveis	 eixos	 de	
desenvolvimento,	quais	os	passos	críti-
cos,	externos	e	internos,	aos	quais	ne-
cessitamos	de	estar	atentos.	
Acreditamos	 que	 o	 PEP	 nos	 ajudará	
a sermos mais eficientes e eficazes na 
nossa	acção.	
O	PEP	proporcionará	as	sinergias	para	
uma	 maior	 congregação	 de	 esforços	
para	melhor	se	conseguirem	os	objec-
tivos	 gerais,	 evitando-se	 desperdícios	
de	tempo	e	de	outros	recursos.	
Após	a	sua	aprovação,	o	PEP	-	Plano	
Estratégico	Participativo	será	avaliado	
anualmente.
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neste documento, o Conselho Nacional 
Plenário delibera aprovar as fases de 
elaboração do Plano Estratégico Par-
ticipativo e a metodologia a aplicar.

1 – Fases de Elaboração do Processo

2 – Metodologia para a elaboração do 
PEP

Fase 1 – Declaração da Visão do 
CNE

A Declaração de Missão deve reflectir 
a	razão	de	ser	da	Organização,	qual	o	
seu	 propósito	 e	 o	 que	 a	 organização	
faz.	Como	o	CNE	adopta	a	Missão	do	
Escutismo, não é necessário definir 
uma	 metodologia	 para	 chegar	 a	 esta	
Declaração.

A	Declaração	da	Visão	é	a	declaração	
da	 direcção	 que	 a	 Organização	 quer	
seguir,	 ou	 ainda	 a	 personalidade	 e	 o	
carácter	da	Organização.	A	Visão	deve	
reflectir as aspirações da organização e 
as	suas	crenças.
Metodologia para definir a Visão:
�.	Constituição	do	Grupo	de	Trabalho	

com	associados	aos	diversos	níveis	
do	CNE	(em	funcionamento);

2. Grupo de Trabalho identifica os val-
ores	da	organização;	o	conjunto	de	
crenças	e	princípios	que	orientam	as	
actividades	 e	 operações	 da	 organi-
zação;

3.	 Grupo	 de	 Trabalho	 discute	 e	 cria-
se	espaço	de	discussão	ao	nível	das	
Juntas	Regionais,	ou	mesmo	ao	nív-
el	do	CNE	(fóruns	no	site	do	CNE	e	
da	Flor-de-lis);	

4.	 Recolhem-se	 todos	 os	 contributos	

da	discussão	e	o	grupo	de	 trabalho	
elabora a redacção final da Visão;

5.	A	 Junta	 Central	 apresenta	 para	 de-
bate	e	votação	ao	Conselho	Nacion-
al uma proposta final de “Visão”.

Para	dar	início	aos	trabalhos	de	realiza-
ção	da	fase	2	e	3,	o	grupo	de	trabalho	
deverá	ser	dividido	em	dois,	de	forma	a	
que	cada	uma	das	partes	possa	coorde-
nar	cada	uma	das	fases.

Fase 2 – Análise do Ambiente Exter-
no do CNE

A	análise	do	ambiente	externo	passa	por	
a	organização	avaliar	as	forças	macro-
ambientais	tais	como	a	envolvente	só-
cio-cultural,	económica, tecnológica, 
politico-legal e demográfica;	 e	 os	
actores	micro-ambientais	mais	 impor-
tantes:	 consumidores	 (associados),	
concorrentes	 (outras associações es-
cutistas e outras actividades alterna-
tivas ao escutismo),	fornecedores	e	a	
comunidade.
Com	 esta	 análise	 a	 organização	 deve	
procurar identificar alterações e tendên-
cias que influam no seu funcionamento 
e	 impliquem	 alterações	 na	 actividade	
da	organização.
A	resposta	a	estas	questões	tem	de	ser	
apoiada	 em	 estudos	 sócio-culturais	 e	
de	opinião,	pesquisa	documental,	con-
sulta	de	especialista,	etc.
No final desta análise devem ser iden-
tificadas as ameaças e oportunidades	
do	CNE/Escutismo.

GRUPO DE TRABALHO	
Continuará	 a	 funcionar	 o	 Grupo	 de	
Trabalho	do	PEP	que	é	coordenado	por	
um	titular	da	Junta	Central	e	nele	estão	
convidados	a	participar	representantes	
das	Regiões	e	dos	Núcleos.	
Este	Grupo	de	Trabalho	 terá	uma	eq-
uipa restrita para garantir a eficácia da 
acção.	
Todos	 os	 estudos	 e	 projectos	 actuais	
e	 futuros,	 do	 nível	 nacional	 do	 CNE,	
serão	 articulados	 pelo	 Grupo	 de	 Tra-
balho	 do	 PEP.	 Esta	 articulação	 passa	
designadamente,	desde	já,	por	em	cada	
um	 dos	 referidos	 estudos	 e	 projectos,	
incluindo	os	que	ainda	não	estão	con-
cluídos,	 ser	 descrito	 o	 que	 se	 propõe	
ser	inovado,	substituído/alterado,	com	
explicação	 das	 consequências	 previs-
tas	 para	 cada	 uma	 dessas	 mudanças;	
assim	como	o	ano	de	 início	desse	es-
tudo/projecto	 e	 o	 ano	 previsto	 para	 a	
sua	implementação.	

DATAS IMPORTANTES	
27	 de	 Maio	 de	 2006	 –	 Conselho	 Na-
cional	Plenário	–	Aprovação	das	linhas	
orientadoras	 para	 a	 visão	 do	 CNE	 e	
para	a	elaboração	do	PEP	-	Plano	Es-
tratégico	Participativo.	
Até	Julho	2006	–	Conclusão	dos	pro-
cedimentos	 para	 a	 sistematização	 da	
recolha	 dos	 contributos	 para	 a	 elabo-
ração	do	PEP	-	Plano	Estratégico	Par-
ticipativo,	 seguida	 de	 grande	 divul-
gação	 no	 portal	 do	 CNE	 e	 na	 revista	
Flor	de	Lis.	
Até	 ao	 início	 de	 Setembro	 de	 2006	
– Divulgação no CNE do “draft” do 
futuro	plano	plurianual	da	Região	Eu-
ropeia	do	Escutismo.	
Até	6	de	Outubro	de	2006,	entrega	dos	
contributos	para	o	futuro	plano	plurian-
ual	da	Região	Europeia	do	Escutismo.	
9	e	�0	de	Dezembro	de	2006	–	Fórum	
Nacional	de	Chefes	de	Agrupamento.	
Fim-de-semana	em	Fevereiro	de	2007	
–	 Fórum	 ou	 Congresso	 de	 Dirigentes	
e	 Caminheiros,	 para	 debate	 do	 futuro	
do	CNE.	
Maio	 de	 2007	 –	 Conselho	 Nacional	
Plenário	 –	 Aprovação	 da	 formulação	
do	 PEP	 -	 Plano	 Estratégico	 Partici-
pativo	e	bem	assim	dos	consequentes	
ajustamentos	 ao	 Regulamento	 Geral	
relacionados	 designadamente	 com	 as	
regras	de	planeamento	e	da	 avaliação	
dos	resultados.	
Assim, tendo em conta o expresso 
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Metodologia para estudar ambiente 
externo:
�.	Divisão	de	tarefas	por	cada	elemento	

do	grupo	de	trabalho,	para	que	cada	
um fique responsável por uma das 
envolventes	a	estudar	e	cada	elemen-
to	constitua	um	grupo	de	trabalho;

2.	 Por	 envolvente,	 fazer	 um	 levanta-
mento	 do	 tipo	 de	 informação	 que	 é	
necessário	recolher;

3.	Desenvolvimento	dos	estudos	neces-
sários:	sócio-culturais,	opinião,	con-
sulta	de	especialistas,	entrevistas	in-
dividuais,	brainstorming,	etc;

4. Identificação das ameaças e oportu-
nidades	 existentes	 em	 cada	 envol-
vente;

5.	Redacção	de	um	documento	que	sin-
tetize	 os	 estudos	 realizados	 e	 que	
apresente	 quais	 as	 ameaças	 e	 opor-
tunidades	 encontradas	 no	 ambiente	
externo	em	que	está	inserido	o	CNE;

6.	Apresentação	das	conclusões	obtidas	
à	Junta	Central	e	divulgação	a	todos	
os	níveis	da	organização;	

Fase 3 – Análise do Ambiente Interno 
do CNE

A	análise	da	organização	deve,	também,	
passar pela identificação dos recursos 
ao	 seu	 dispor	 e	 pela	 avaliação	 dos	 re-
spectivos	 méritos.	 Em	 complemento,	
é	 importante	 perceber	 a	 dinâmica	 dos	
custos	 da	 organização	 para	 apurar	 o	
nível de eficiência da utilização dos 
recursos.	 Nesta	 análise	 devem	 ser	 av-
aliadas	as	competências	da	organização	
ao	 nível	 dos	 seus	 recursos	 (humanos,	
financeiros, organizacionais, prestação 
de	 serviço	 e	 marketing),	 da	 dinâmica	
dos	custos	e	da	avaliação	das	competên-
cias	centrais.	
A clara identificação das áreas em que o 
CNE	detém	mais	ou	melhores	recursos	
do	que	as	outras	organizações,	permite	
concluir	 onde	 residem	 os	 seus	 pontos	
fortes	 e	 fracos	 e	 as	 suas	 competências	
centrais.

Metodologia para estudar ambiente 
interno:
�.	Divisão	de	tarefas	por	cada	elemento	

do	grupo	de	trabalho,	para	que	cada	
um fique responsável por uma das 
áreas	 internas	 a	 estudar	 e	 cada	 el-
emento	 constitua	 um	 grupo	 de	 tra-
balho;

2.	 Por	 envolvente,	 fazer	 um	 levanta-

mento	 do	 tipo	 de	 informação	 que	 é	
necessário	recolher;

3.	Por	área,	 fazer	um	 levantamento	do	
tipo	de	informação	que	é	necessário	
recolher;

4.	 Recolher	 a	 informação	 no	 seio	 do	
CNE,	através	de	todos	os	seus	órgãos	
e	agrupamentos;

5. Identificação dos pontos fortes e fra-
cos	ao	nível	de	cada	área;

6.	 Redigir	 o	 documento	 de	 auto-aná-
lise;

7.	 Apresentar	 as	 conclusões	 obtidas	
acerca	da	auto-análise	junto	da	Junta	
Central	e	divulgação	a	todos	os	níveis	
da	organização;

Fase 4 – Formulação de Metas e Ob-
jectivos para o CNE

A	 partir	 do	 momento	 em	 que	 estejam	
definidos os Valores e a Missão do Es-
cutismo,	a	Visão	do	CNE,	as	Oportuni-
dades,	 as	Ameaças,	 os	 Pontos	 fortes	 e	
fracos	do	CNE,	estão	 reunidas	as	con-
dições para a definição das Metas e Ob-
jectivos.
A principal razão para a fixação de me-
tas	e	objectivos	reside	no	facto	de	que	se	
tem	de	adequar	e	orientar	o	caminho	a	
ser	seguido	pela	organização,	de	forma	
a	 cumprir	 a	 sua	 missão	 em	 direcção	 à	
sua	Visão.
Metas	 indicam	 intenções	 gerais	 da	 or-
ganização	 e	 o	 caminho	 básico	 para	
chegar	ao	destino;	 já	os	objectivos	são	
acções específicas mensuráveis que 
constituem	os	passos	para	se	atingir	as	
metas.

Metodologia para estudar ambiente 
interno:
�.	 Em	 função	 da	 Missão,	 da	 Visão	 e	

do	Relatório	de	Análise	da	Situação	
(análise	 interna	 e	 externa),	 o	 grupo	
de	trabalho	discute,	entre	si,	as	metas	
e	os	objectivos,	podendo,	se	for	caso	
disso,	ouvir	a	opinião	de	especialis-
tas	nacionais	e	estrangeiros;

2.	 O	 Grupo	 de	 Trabalho	 envia,	 para	
os	 órgãos	 do	 CNE,	 o	 Relatório	 da	
Análise	 de	 Situação,	 as	 metas	 e	 os	
objectivos	 e	 solicita	 contributos	 e	
sugestões.	 Esta	 discussão	 poderá	
também	 ser	 alargada,	 através	 de	
fóruns	no	site	do	CNE	e	da	Flor-de-
lis;

3.	 O	 grupo	 de	 trabalho	 reúne,	 após	 o	
período	 de	 discussão,	 e	 tira	 con-

clusões finais sobre as metas e os 
objectivos	 do	 CNE,	 divulgando	 os	
documentos	à	Junta	Central	e	a	todos	
os	níveis	da	organização.

Fase 5 – Formulação da Estratégia do 
CNE

Esta fase consiste na definição de uma 
estratégia	que	permita	atingir	as	metas	
e	os	objectivos	estabelecidos,	ou	seja,	a	
organização tem de definir o caminho a 
trilhar,	pois	caso	não	o	faça	poderá	es-
tar	a	correr	o	risco	de	dispersar	os	seus	
recursos	em	inúmeras	vias	secundárias,	
ou	a	enveredar	por	caminhos	errados.	

Metodologia para formular a Es-
tratégia:
�.	 O	 Grupo	 de	 Trabalho	 lista	 alterna-

tivas	 estratégicas	 de	 acordo	 com	 as	
metas,	objectivos	estabelecidos	e	pri-
oridades	estratégicas,	aprovadas	pela	
Conferência	Mundial	do	Escutismo;

2.	Coloca	à	discussão	essas	alternativas	
estratégicas	 ao	 nível	 dos	 órgãos	 do	
CNE	e,	em	simultâneo,	solicitar	a	in-
corporação	de	estratégias	funcionais	
(até	ao	nível	das	Juntas	Regionais);

3.	O	grupo	de	trabalho	reunir	as	propos-
tas	de	forma	a	elaborar	uma	relação	
das	alternativas	estratégicas	e	das	es-
tratégias	funcionais;

4.	 O	 grupo,	 tendo	 em	 conta	 a	 análise	
SWOT,	 as	 metas	 e	 os	 objectivos,	
escolhe	 a	 estratégia	 a	 implementar	
e	 estabelece	 as	 estratégias	 funcion-
ais,	 através	 de	 programas	 de	 apoio	
detalhados,	 com	 responsáveis	 (um	
exemplo	 de	 estratégia	 funcional	 é	
o	 processo	 de	 Renovação	 da	Acção	
Pedagógica),	 áreas	 envolvidas,	 re-
cursos	e	prazos;

5.	Redigir	a	proposta	do	PEP,	apresen-
tação	 e	 discussão	 no	 Conselho	 Na-
cional	de	Maio	de	2007.

A	 fase	 6	 e	 7	 só	 farão	 sentido	 após	 a	
aprovação	 no	 Conselho	 Nacional	 de	
2007

3 – Cronograma para a  elaboração do 
PEP
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Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Fase 1 1 e 2 2 3 3 e 4 3 e 5

Fase 2 1 2 e 3 3 3 3 3 3 e 4 5 e 6

Fase 3 1 2 e 3 3 3 3 3 e 4 3 e 5 6 e 7

Fase 4 1 e 2 2 e 3

Fase 5 1 e 2 2,3e4 5

Fase 6

Fase 7

Para cada fase calendarizam-se os passos metodológicos, como referenciado na metodologia de cada fase

c) filiação, que se verifica com a atribui-
ção	do	número	de	ordem	previsto	no	
número 4.»

Quadro de Pessoal Remunerado do 
CNE	 	 –	 texto	 apresentado	 pela	 Junta	
Central,	que	aqui	se	reproduz:
• «Aprova o quadro de pessoal remune-
rado do CNE do nível nacional (Anexo 
1) nos seguintes termos:
a)	A	Junta	Central,	para	provimento	do	

Quadro	de	Pessoal	Remunerado,	não	
poderá	 ultrapassar	 anualmente	 20%	
dos	 valores	 da	 média	 dos	 proveitos	
obtidos	nos	últimos	três	anos.	

b)	Na	aplicação	da	regra	da	alínea	ante-
rior,	 incluem-se	os	contratos	de	 tra-
balho	a	prazo.	

c)	Os	lugares	do	quadro	de	pessoal	se-
rão	preenchidos	inicialmente	por	co-
laboradores	contratados	a	prazo.

•	Decide	que	esta	deliberação	se	aplica	
analogamente	aos	níveis	regionais	e	
de núcleo.» 

Órgão Oficial – Flor de Lis
•	�	Chefe	de	Redacção

Serviços de Apoio Gráfico
•	�	Designer
	
Serviços Financeiros:
•	�	Contabilista
•	�	Tesoureiro	

Serviços de Informática
•	�	Técnico	de	informática	

Centro Nacional de Formação Ambien-
tal     de S. Jacinto
•	�	Guarda-auxiliar

Campo Nacional de Actividades Escu-
tistas   de Idanha-a-Nova
•	�	Guarda-auxiliar	

Depósito de Material e Fardamento 
Nacional
•	�	Director	Comercial	(cargo	acumulado,	
neste	momento,	pelo	Director	Executivo)
•	�	Administrativo	
•	3	Empregados	de	armazém	

Relatório e Contas de 2005	–	apresen-
tado	pela	Junta	Central,	que	aqui	se	dá	
por	reproduzido.
Alteração ao Plano e Orçamento de 
2006 –	apresentada	pela	Junta	Central,	
que	aqui	se	dá	por	reproduzido.
Plano e Orçamento de 2007	 –	 apre-
sentado	pela	Junta	Central,	com	o	adi-
tamento	 subscrito	 pelo	 dirigente	 Luís	
Lucas	da	Região	de	Lisboa	que	aqui	se	
reproduz:
«Texto	 a	 ser	 incluído	 no	 capítulo	 dos	
serviços	jurídicos,	ambiente,	imagem	e	
relações	institucionais	(página	6):
A	 Junta	 Central,	 por	 incumbência	 o	
chefe nacional adjunto fica responsabi-
lizada	pela	constituição	de	uma	equipa	
constituída	pela	própria,	mais	represen-
tantes	das	regiões	do	CNE	com	grupos	
da	AEP	na	sua	área	territorial,	para	re-
ver	os	estatutos	da	Federação	Escutista	
de	Portugal.
Esta	revisão	deve	incidir	em	todo	o	tex-
to	de	uma	forma	global	e	em	particular	
aos	regimes	de	proporcionalidade,	entre	
as respectivas associações membro.»
Regulamento do DMF do CNE	–	apre-
sentado	pela	Junta	Central,	que	aqui	se	
dá	por	reproduzido.
Agrupamentos em Formação – alte-
ração ao Regulamento Geral do CNE 
(artº 52º)	 –	 texto	 de	 aditamento	 apre-
sentado	pela	Junta	Central,	que	aqui	se	
reproduz	na	íntegra:
«10 – O processo conducente à filiação 
de um Agrupamento tem as seguintes 
fases:
a)	iniciação,	da	responsabilidade	da	res-

pectiva	Junta	Regional;
b)	formação,	que	principia	com	o	pedi-

do	da	Junta	Regional	à	Junta	Central	
de	 um	 número	 nacional	 próprio	 e	
com	o	registo	do	‘Agrupamento	em	
Formação’	 em	 Ordem	 de	 Serviço	
Nacional;

Direcção de Serviços
•	�	Director	Executivo	
	(nos termos do artº 38 nº 4 do RG) 

Serviços de Assessoria Técnica
•	3	Secretários	Executivos	para	as	seguin-
tes	áreas:
• 1 Internacional e Projectos específicos 
•	�	Adultos
•	�	Programa	Educativo

Serviços Administrativos:
•	�	Chefe	dos	Serviços	Administrativos
•	�	Administrativo
•	�	Administrativo
•	�	Auxiliar	de	limpeza

Anexo 1
Quadro de Pessoal remunerado do ní-
vel nacional do CNE

RAP – Renovação da Acção Pedagó-
gica do CNE	–	 texto	apresentado	pela	
Junta	Central,	que	aqui	se	reproduz:
«Renovação da Acção Pedagógica do 
CNE
O Conselho Nacional Plenário
Reafirmando os Princípios, Valores e 
Missão	 da	 Associação	 expressos	 nos	
Estatutos	 do	 CNE,	 no	 Regulamento	
Geral	 do	 CNE	 e	 na	 Carta	 Católica	 do	
Escutismo;	
Considerando	que	a	renovação	da	acção	
pedagógica	 do	 CNE	 é	 um	 imperativo	
de	um	Movimento	dinâmico,	como	é	o	
Escutismo,	no	respeito	pelos	princípios,	
vocação	e	missão	da	Associação,	actual	
e	 relevante,	 que	 em	 pleno	 século	 XXI	
continua a afirmar-se pela qualidade do 
Escutismo	 que	 oferece	 a	 um	 cada	 vez	
maior	número	de	jovens;
Tendo	presente	que	o	CNE,	através	da	
Junta	 Central,	 iniciou	 em	 200�	 o	 pro-
cesso	 dos	 estudos	 em	 ordem	 a	 uma	
actualização	 da	 sua	 prática	 educativa,	
através	do	Projecto	RAP	–	Renovação	
da	Acção	Pedagógica	tendo	o	Conselho	
Nacional	 Plenário	 de	 Maio	 de	 2003,	
aprovado o documento “Educamos. 
Para	 Quê?	 –	 Uma	 Proposta	 Educativa	
do Corpo Nacional de Escutas”, sem 
contudo	 introduzir	 qualquer	 alteração	
aos	actos	normativos	vigentes;
Reconhecendo	o	trabalho	entretanto	re-
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alizado,	para	o	que	foram	fundamentais	
os	 contributos	 de	 muitos	 membros	 da	
Associação,	 com	 relevo	 para	 os	 Res-
ponsáveis	 Regionais	 e	 de	 Núcleo,	 da	
área	 do	 Programa	 Educativo,	 em	 todo	
o	 processo	 de	 renovação	 da	 acção	 pe-
dagógica;
Consciente	de	que	importa	ter	bem	pre-
sentes	 quais	 devem	 ser	 os	 objectivos	
da	 acção	 educativa	 que	 a	 Associação	
exerce	 sobre	 cada	 Jovem,	 sendo	 tais	
objectivos	apresentados	à	sociedade	na	
Proposta	Educativa	que	estabelecemos,	
um	instrumento	de	referência	para	a	ac-
ção	local	e	de	apoio	ao	desempenho	dos	
Chefes	de	Unidade;
•   Adopta o documento “Renovação da 

Acção	Pedagógica:	Um	instrumento	
da	Acção	 Educativa	 do	 CNE	 –	 De-
finição de Objectivos Educativos 
Finais e de Secção”, como um docu-
mento–referência	 para	 apoio	 ao	 de-
senvolvimento	 dos	 projectos	 educa-
tivos	das	secções	do	CNE	e	da	acção	
formadora	 junto	 dos	 seus	 responsá-
veis	adultos,	aos	vários	níveis.

• Define como data de entrada em vi-
gor	dos	conteúdos	de	formação,	dos	
vários	 cursos	 do	 CNE,	 actualizados	
em	 consequência	 deste	 processo	 de	
revisão,	 o	 dia	 �	 de	 Outubro	 (início	
do	Ano	 Escutista),	 do	 ano	 seguinte	
à	 disponibilização	 dos	 instrumentos	
práticos	previstos	de	implementação	
do	 RAP,	 designadamente	 o	 sistema	
de	progresso	revisto	e	actualizado.

•	 Exorta	 todos	 os	 Escuteiros	 e	 Escu-
teiras	do	CNE,	de	acordo	com	o	seu	
próprio	desenvolvimento	e	capacida-
des	pessoais,	a	serem	pedras	vivas	da	
prática	escutista	e	agentes	activos	da	
sua	 permanente	 avaliação	 e	 actuali-
zação.

•	 Encarrega	a	Junta	Central	de	produ-
zir	todos	os	instrumentos	práticos	de	
implementação do RAP, a fim de dar 
continuidade	à	dinâmica	da	 renova-
ção	pedagógica.

•	 Encarrega,	ainda,	a	Junta	Central,	de	
promover	 a	 recolha	 dos	 contributos	
de	todos	os	associados	para	o	presen-
te	processo	e	submeter	a	debate	aber-
to	(com	aviso	na	Flor	de	Lis)	todas	as	
alterações	 a	 introduzir	 nos	 manuais	
dos	projectos	educativos	de	secção.

•	 Encarrega	a	Junta	Central	de	desen-
cadear	 o	 processo	 de	 alterações	 ao	
Regulamento	 Geral	 no	 sentido	 de	
o	 compatibilizar	 com	 o	 documento	

RAP	agora	aprovado.
•	 Encarrega,	igualmente,	a	Junta	Cen-

tral	de	apresentar	um	relatório	inter-
calar	sobre	a	preparação	da	elabora-
ção	de	todos	os	instrumentos	práticos	
de	implementação	do	RAP	em	Con-
selho Nacional.»

Fraternidade de Nuno Álvares	–	tex-
to	 apresentado	 pela	 Junta	 Central	 com	
as	alterações	introduzidas	em	conselho,	
que	aqui	se	reproduz	na	íntegra:

«O Conselho Nacional Plenário
Reconhecendo	 o	 importante	 papel	 de	
inúmeros	 antigos	 escuteiros	 e	 escutei-
ras	do	CNE,	actualmente	associados	da	
Fraternidade	 de	 Nuno	 Álvares,	 nome-
adamente	 no	 apoio	 aos	 agrupamentos	
e	juntas	do	CNE,	em	cujas	actividades	
muitas	vezes	participam;
Interpretando	 o	 artigo	 30º	 do	 Regu-
lamento	 Geral	 do	 CNE,	 respeitante	 a	
associados	 auxiliares,	 sem	 prejuízo	 de	
adequada	 revisão	 regulamentar	 poste-
rior;
Levando	em	conta	situações	de	urgente	
clarificação, nomeadamente respeitan-
tes	a	protecção	por	seguro	de	acidentes	
pessoais	 e	 ao	 acesso	 aos	 serviços	 da	
Rede	Nacional	de	DMF;
•	 Delibera	 que	 os	 associados	 da	 Fra-

ternidade	 de	 Nuno	 Álvares	 (FNA)	
possam	ser	associados	auxiliares	do	
CNE	mediante	inclusão	em	listagem	
a	fornecer	pela	Direcção	Nacional	da	
FNA	e	aprovação	pela	Junta	Central.

•	 Delibera	 que	 estes	 associados	 auxi-
liares do CNE não ficam isentos do 
pagamento	da	quota,	aplicando-se	o	
prescrito	 no	 artigo	 30º	 do	 Regula-
mento	Geral	do	CNE.

•	 Determina,	 igualmente,	 que	 a	 par-
ticipação	 destes	 novos	 associados	
auxiliares	 do	 CNE	 em	 actividades	
escutistas fica sujeita à existência 
de	 seguro	 de	 valor	 e	 características	
idênticos	ao	dos	dirigentes	do	CNE.

•	 Autoriza	 o	 acesso	 destes	 Associa-
dos	Auxiliares	aos	serviços	da	Rede	
Nacional	de	DMF,	nas	mesmas	con-
dições	 dos	 associados	 efectivos	 do	
CNE.

•	 Encarrega	a	 Junta	Central	de	accio-
nar	os	mecanismos	de	revisão	regu-
lamentar	 do	 artigo	 30º	 do	 Regula-
mento	 Geral	 do	 CNE	 (Associados	
Auxiliares).»

Seguro Escutista	 –	 texto	 apresentado	
pela	Junta	Central	que	aqui	se	reproduz	

na	íntegra:
«O Conselho Nacional Plenário
Reconhecendo	 o	 contributo	 de	 pais	 e	
outros	amigos	do	Escutismo	em	muitas	
actividades	 do	 CNE,	 dentro	 e	 fora	 do	
país;
Reconhecendo,	 igualmente,	o	 interesse	
educativo	de	actividades	do	CNE	dirigi-
das	a	crianças	e	jovens	externos	à	Asso-
ciação,	com	a	sua	participação	directa,	e	
o	impacte	no	desenvolvimento	humano	
de	ambas	as	partes;
Consciente	da	importância	da	protecção	
por	seguro	de	acidentes	pessoais	de	to-
dos	quantos	participam	em	actividades	
escutistas,	dentro	e	fora	do	país,	desig-
nadamente	dos	não–escuteiros;
Tendo em conta que se justifica a conti-
nuação	da	colaboração	do	CNE	com	os	
públicos citados, pelo que significa de 
ligação	CNE–Sociedade;
• Reafirma o princípio de que nenhum 

escuteiro	 ou	 candidato	 a	 escuteiro	
pode	 participar	 em	 actividades	 sem	
estar	 devidamente	 segurado	 através	
do	nível	em	que	se	encontre	inscrito.

•	 Determina	que	nenhuma	pessoa	ex-
terna	 ao	 CNE	 pode	 participar	 em	
actividades	 da	 responsabilidade	 da	
Associação	 sem	 a	 devida	 cobertura	
de	 seguro	 de	 acidentes	 pessoais	 de	
características	idênticas	às	do	seguro	
escutista	do	CNE.

•	 Determina	 que	 a	 violação	 da	 obri-
gação	 de	 estar	 seguro,	 quer	 para	 os	
associados	quer	para	terceiros,	cons-
titui	o	responsável	pela	actividade	na	
obrigação	de	responder	pessoalmen-
te	por	todos	os	prejuízos	que	possam	
ocorrer.

•	 Encarrega	a	Junta	Central	de	dar	todo	
o	apoio	técnico	e	administrativo	aos	
níveis	 que	 promovam	 actividades	
com	 participantes	 não–escuteiros,	
procurando	soluções	económicas	de	
seguro	 e	 em	 boas	 condições	 de	 co-
bertura.»

Metodologia de Venda das Instalações 
do DMF–Nacional	–	texto	apresentado	
pela	Junta	Central	que	aqui	se	reproduz	
na	íntegra:
«O Conselho Nacional Plenário
Reconhecendo	a	melhoria	das	condições	
de trabalho dos profissionais do CNE e 
de	 prestação	 de	 serviços	 aos	 Associa-
dos	 alcançada	 com	 a	 recente	 mudança	
do	 DMF–Nacional	 para	 as	 instalações	
objecto	do	protocolo	celebrado	em	5	de	
Setembro	de	2005	entre	o	CNE	e	Câma-
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ra	Municipal	de	Lisboa;	
Reconhecendo,	 ainda,	 que	 em	 conse-
quência desta mudança, ficam desac-
tivadas	 as	 instalações	 adquiridas	 pelo	
CNE,	através	de	‘leasing’,	em	�8	de	Ja-
neiro	de	2005	para	uso	do	DMF–Nacio-
nal,	nas	Olaias,	em	Lisboa,	constituindo	
um encargo financeiro desnecessário 
para	o	CNE;
Considerando	as	 circunstâncias	 econó-
micas e financeiras adversas por que 
passam	a	sociedade	portuguesa	em	ge-
ral e o CNE em particular, com reflexos 
nos modelos de financiamento do Mo-
vimento	Associativo	Juvenil	pelo	Esta-
do	e	respectivo	prestação	de	contas;
Tendo	presente	que	boa	gestão	e	trans-
parência,	a	todos	os	níveis	do	CNE,	de-
vem	estar	aliadas	a	um	modelo	de	par-
ticipação	 activa	 entre	 os	 vários	 órgãos	
do	 CNE,	 tendo	 em	 vista	 os	 superiores	
interesses	da	Associação;
•	 Autoriza	a	alienação	das	instalações	

adquiridas	em	�8	de	Janeiro	de	200�	
para	uso	do	DMF–Nacional,	sitas	na	
Rua	Aquiles	Machado,	3N	–	Arma-
zém	Direito,	nas	Olaias,	em	Lisboa,	
que ficaram devolutas com a saída do 
DMF–Nacional	em	3�	de	Dezembro	
de	2005.

• Cria uma Comissão «ad hoc» - Co-
missão	de	Alienação	das	Instalações	
do DMF–Nacional - para definir e 
implementar	os	procedimentos	a	se-
guir	para	a	boa	concretização	da	alie-
nação	 patrimonial	 decidida,	 a	 qual	
será	composta	por:

•	 Um	 representante	 da	 Junta	 Central,	
a	indicar	por	esta,	que	preside	à	Co-
missão;

•	 Dois	representantes	do	Conselho	Na-
cional,	eleitos	nesta	assembleia.

•	 Encarrega	 os	 Serviços	 Centrais	 de	
dar	todo	o	apoio	necessário	ao	cabal	
desempenho	da	missão	desta	Comis-
são.

•	 Encarrega	 a	 Comissão	 de	 apresen-
tar	 um	 relatório	 sobre	 o	 andamento	
deste	 assunto	 no	 próximo	 Conselho	

Nacional.
• Define que o mandato desta Comis-

são	 termina	 no	 momento	 em	 que	 o	
promitente-comprador	 sinalizar	 o	
contrato-promessa	de	compra	e	ven-
da	 do	 património	 em	 apreço,	 assu-
mindo	a	Junta	Central	a	continuação	
do	 processo	 administrativo	 inerente	
até à sua conclusão».

Nos	 termos	desta	proposta	o	Conselho	
Nacional	Plenário	elegeu	como	seus	re-
presentantes	os	Dirigentes:

•	Miguel	Lavadinho
•	Luís	Carlos	Pinheiro	Gomes

Quotização Extraordinária –	 texto	
construído	em	conselho	que	aqui	se	re-
produz	na	íntegra:
«Tendo presente que o CNE foi conde-
nado na sequência de uma demanda 
numa acção judicial sem que interna-
mente tenha sido desencadeado proces-
so disciplinar.
Considerando que:
•	 Se	deve	aprender	com	os	erros,	iden-

tificando-os, registando-os e actuan-
do	para	que	possam	ser	acautelados	
no	futuro;

•	 São	os	Dirigentes	os	únicos	membros	
do	CNE	com	capacidade	para	votar	
decisões	em	Conselho	Nacional.;

•	 É	neste	órgão	que	tomamos	ou	emi-
timos	decisões	que	regulamentam	no	
seu	todo	a	Associação;

•	 Não	deve	recair	sobre	os	nossos	ra-
pazes	e	raparigas	os	custos	das	nos-
sas	acções	e	omissões;

•	 As	estruturas	do	CNE	têm	a	obriga-
ção	de	resolver	os	problemas	que	se	
lhe	deparam;

•	 O	 valor	 de	 solidariedade	 institucio-
nal	 entre	 os	 vários	 níveis	 do	 CNE	
deve	estar	presente;

•	 A	 Junta	 Regional	 dos	Açores	 era	 a	
organizadora	da	actividade,

Propomos:
1 – Que, a verificar-se a condenação 

do	 CNE,	 o	 pagamento	 da	 indemni-
zação	 seja	 feita	 pela	 junta	 Central,	

pelas	 Juntas	 Regionais	 e	 de	 Núcleo	
em	solidariedade	segundo	regra	a	es-
tipular;

2	–	A	regra	de	solidariedade	deve	ser	a	
seguinte:	
50%	-	A	Junta	Central;
40%	-	Os	níveis	intermédios	(JR’s	e	
JN’s)	proporcionalmente	ao	afectado
�0%	-	A	Junta	Regional	dos	Açores;

3	 –	 Apresentar	 ao	 Conselho	 Nacional	
relatório	circunstanciado	com	todo	o	
histórico, identificando falhas ocasio-
nais	e	processuais	elaborado	por	uma	
comissão	mandatada	para	o	efeito;

4	–	A	suspensão	de	todos	os	dirigentes	
nomeados	como	tal,	que	não	estejam	
devidamente qualificados com o CIP, 
nos	termos	do	Regulamento	Geral	do	
CNE	e	das	Normas	para	a	Formação	
de Dirigentes.»

Presidente da Comissão Eleitoral	Na-
cional	 –	 Conselho	 Nacional	 Plenário	
elegeu	o	Dirigente:

•	José	Manuel	Antunes
Mesa dos Conselhos Nacionais	–	Con-
selho	 Nacional	 Plenário	 elegeu	 os	 Di-
rigentes:

Presidente	 	 -	 Carlos	Alberto	 Lopes	
Pereira
Vice–presidente	-	David	Américo	da	
Rocha	Ribeiro
Vice–presidente	 -	José	João	Ferreira	
Rodrigues
Secretária	-	Angelina	Ribeiro	Pinto
Secretária	-	Maria	Helena	Vieira	Pe-
reira	Guerra
Secretário	 -	Manuel	Augusto	de	Je-
sus	Antunes

Braga,	29	de	Maio	de	2006

O Presidente da Mesa 
dos Conselhos Nacionais

	
Carlos	Alberto	Pereira
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1. DETERMINAÇÕES

-	NADA	-

2. CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS E ÓRGÃOS 
NACIONAIS, REGIONAIS E LOCAIS

2.1. JUNTA CENTRAL

-	NADA	-

2.2. JUNTAS REGIONAIS

-	NADA	-

2.3. JUNTAS DE NÚCLEO

-	NADA	-

2.4. AGRUPAMENTOS

-	NADA	-

2.4.1. UNIDADES EM AGRUPAMENTOS

REGIÃO DE LEIRIA

• Agrupamento n.º 1166.	 Filia-se	 o	 Clã	 22	
–	S.	Paulo.

3. EXTINÇÃO / SUSPENSÃO DE ESTRUTU-
RAS E ÓRGÃOS NACIONAIS, REGIONAIS 
E LOCAIS

3.1. JUNTA CENTRAL

-	NADA	-

3.2. JUNTAS REGIONAIS

-	NADA	-

3.3. JUNTAS DE NÚCLEO

-	NADA	-

3.4. AGRUPAMENTOS

-	NADA	-

3.4.1. UNIDADES EM AGRUPAMENTOS

-	NADA	-

4. ADMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, SAÍDA 
E REGRESSO AO ACTIVO DE DIRI-
GENTES

4.1. ADMISSÃO DE DIRIGENTES

REGIÃO DOS AÇORES

Núcleo do Faial
-	Miria	Roberta	Ferreira	Rodrigues	
–	940�0��064020
-	Pedro	Filipe	Bettencourt	Soares	
-	940�0��064025
-	Victor	José	Fontes	Reis	–	060�0��064007

Núcleo do Pico
-	 Fernando	António	 Correia	 Prata	 Evangelho	
–	030�0360770007
-	Hermínio	Manuel	Pereira	Mendes	
–	050�030770005

Núcleo de S. Jorge
-	Ana	Maria	Fagundes	Pereira	-	850�06084700�

-	Clara	Margarida	Silva	Fonseca	
–	860�06084700�
-	Gil	Manuel	Silveira	Branco	–	9�0�060975005
-	João	Paulo	Oliveira	da	Silva	
–	020�06097500�
-	José	Adriano	Ribeiro	Baltazar	
–	880�060847002
-	Susana	Almeida	Ávila	–	020�060975002

Núcleo de S. Miguel
-Paula	Cristina	Vasconcelos	Carvalho	
-	980�040433003
Núcleo da Terceira
-	Francisco	Leonardo	Lopes	Toste	
–	050�050709004
-	Lídia	Manuela	Gomes	Rocha	
–	050�0507090�2
-	Maria	Teresa	Lima	Pacheco	–	820�050709005

REGIÃO DE BRAGA

Núcleo de Barcelos
-	Joaquim	Jorge	Gonçalves	Matos	
–	92050�052800�
-	Liliana	Maria	Oliveira	da	Silva	
–	03050�059500�
-	Maria	Helena	Martins	Reis	–	03050�0595002
-	Maria	Teresa	Simões	Costa	–	74050�0528003
-	Rui	Manuel	Silva	Araújo	–	89050�052800�

Núcleo de Braga
-	Manuel	Joaquim	Fernandes	Couto	
–	8005070�3300�

Núcleo de Guimarães
-	Adelino	Rodrigues	Lima	Guimarães	
–	750505045700�
-	Angelo	Emanuel	Fernandes	Polery	
–	9305050279002
-	Carlos	Filipe	Ribeiro	Coelho	
-	9305050279004
-	Filipe	Romão	Freitas	Martins	
–	9505050702003
-	Hugo	Miguel	Fernandes	Gomes	
–	9505050663002
-	José	Araújo	Freitas	–	830505045400�
-	José	Carlos	Ribeiro	Carneiro	
-	900505�020009
-	Luís	António	Silva	Freitas	–	8905050830003
-	Paula	Maria	Gomes	–	8805050454006
-	Tiago	Micael	Monteiro	Martins	
–	9305050663006

REGIÃO DE ÉVORA

-	Lúcia	Isabel	Espada	Caracho	
–	9308000034003

REGIÃO DE LEIRIA 

-	 Alcídia	 Madalena	 dos	 Santos	 Francisco	
–	03��00��670�7
-	Carlos	António	Carreira	Luz	Pinto	
–	04��0000989003
-	Catarina	Inês	Jorge	Costa	–	0���0009220�0
-	Elsa	Marina	Pereira	Gaspar	Simões	
–	90��00900�002
-	José	Joaquim	Caixinha	Leal	–	02��00900�00�
-	Liliana	Isabel	Faria	Salmim	–	90��00900�003
-	Luís	Santos	Jorge	–	03��00�04�0�7
-	Nuno	Miguel	Ferreira	Malho	
–	90��000922003
-	Raquel	Pereira	Domingues	–	87��00�04�007
-	Ricardo	Joel	Francisco	Rodrigues	
–	87��00�04�008

REGIÃO DE LISBOA

Núcleo da Barra
-	Ângelo	Miguel	Leal	Sousa	–	87�20�0��300�
-	José	Manuel	Raposo	Ferreira	
–	0��20�0550009	
-	Miguel	Ângelo	Gomes	da	Silva	-	98�2040996006,	
com	efeitos	retroactivos	a	Outubro	de	2004
-	Sara	Isabel	Fernandes	Danif	–	88�20��20800�

Núcleo Ocidental
-	Ana	Teresa	Gonçalves	Tavares	
–	87�204038000�

Núcleo Oriental
-	Ana	Carina	Maçarico	Amorim	Costa	
–	93�206006300�
-	Paulo	Jorge	Gonçalves	Dias	–	0��20607600�2
-	Teresa	Jesus	Castro	-	0��206054�023
-	Vitor	Manuel	Ferreira	Martins	
–	05�20600630�4

Núcleo Serra da Lua
-	Mário	João	Almeida	Guido	–	87�20704�200�
Núcleo Solarius
-	Mário	José	Moreira	Pereira	–	04�20305�3024
-	Pedro	Miguel	Lopes	Sebastião	
-	90�20305�300�

REGIÃO DO PORTO

Núcleo Douro Sul
-	Daniella	Maria	Teixeira	Servo	
–	99�5030465007
-	Jorge	Daniel	Gonçalves	Castro	
–	05�503032�024
-	Jorge	Manuel	Dias	de	Almeida	
–	05�503032�025
-	Marta	Isabel	Moreira	da	Silva	Cruz	
–	85�5030465003
-	Rita	Maria	Ferreira	Almeida	-	05�503032�026

Núcleo Este
-	Beijamim	Monteiro	Mesquita	(Padre)	
–	05�5040694003

Núcleo Litoral
-	António	Manuel	Quintela	Félix	
–	03�505052�002
- Carla Sofia Pombo Lopes – 0315050521004
-	Manuel	Monteiro	Mendes	-	05�505067700�

Núcleo Norte
-	Marcos	Nuno	Ribeiro	Faria	–	05�506059900�

REGIÃO DE SANTARÉM

-	Cristina	Manuela	Agostinho	Moço	
–	95�600�073007
-	Sérgio	Lopes	Jorge	-	96�6000867002

REGIÃO DE SETÚBAL 

-	Ana	Maria	Silvino	Gomes	Guerra	
–	0��7000467002
-	António	Amorim	Cruz	Ramiro	
–	8��700046700�
-	Pedro	Miguel	Filipe	Ramos	
–	88�7000467005
-	Victor	Manuel	Esteves	Costa	
–	82�700046700�

4.2. REGRESSO AO ACTIVO DE 
DIRIGENTES

SERVIÇOS CENTRAIS

Jorge	Gouveia	Câmara	de	Jesus	–	6400000000003,	
com	efeitos	retroactivos	a	2	de	Janeiro	de	2006.

REGIÃO DOS AÇORES

Núcleo da Terceira
-	Francisco	Lúcio	Melo	Forte	–	820�050709002
-	Marco	Paulo	Borges	Teixeira	
–	820�050709003

REGIÃO DE BRAGA

Núcleo de Barcelos
-	Adelino	Gomes	Barbosa	–	74050�052800�

Núcleo de Guimarães
-	Rodrigo	Silva	Cunha	–	720507055800�

REGIÃO DE LISBOA

Núcleo do Oeste
-		Alexandra	Isabel	Ferreira	Duarte	Benção	Souto	
–	89�205��8800�

4.3. TRANSFERÊNCIA DE DIRIGENTES

•	Reverendo	Padre	José	Carlos	Campos	Barroso	
–	72050700�500�,	é	transferido	do	Agrupamento	
503	 –	 São	 Bartolomeu,	 Região	 do	 Porto,	 para	
o	Agrupamento	 208	 –	 Ferreiros	 da	 Região	 de	
Braga.

• 	 António 	 Manuel 	 Pere i ra 	 da 	 Si lva 	 –	
93�000095700�,	é	transferido	do	Agrupamento	
��25	 –	 Penedono,	 para	 o	Agrupamento	 957	
–	Cinfães	da	Região	de	Lamego.

•	 Luís	 Fil ipe	 Miranda	 Lemos	 Lopes	 –	
02��00�076006,	é	transferido	do	Agrupamento	
�076	–	Vieira	de	Leiria,	Região	de	Leiria,	para	
o	Agrupamento	 7�4	 –	Albufeira	 da	 Região	 do	
Algarve.

•	Sérgio	Jorge	Lopes	Figueiredo	–	0�070�0��5005,	
é	transferido	do	Agrupamento	��98	–	Santo	Agos-
tinho,	Região	de	Leiria,	para	o	Agrupamento	989	
–	Pataias	da	Região	de	Leiria.

•	Alexandra	Isabel	Ferreira	Duarte	Benção	Souto	
–	89�205��8800�,	é	transferida	do	Agrupamento	
908	 –	 Carnaxide,	 para	 o	Agrupamento	 ��88	
–	Milharado	da	Região	de	Lisboa.

•	Félix	Manuel	Caillet	Assis	–	60�502000600�,	
é transferido do Agrupamento 6 - Bonfim, para a 
Junta	Regional	do	Porto.

•	Maria	Olinda	Marques	Sousa	–	00�50304080�0,	
é	transferida	do	Agrupamento	408,	Santa	Mari-
nha,	 da	 Região	 do	 Porto,	 para	 o	Agrupamento	
278,	Gondomar,	da	Região	do	Porto.

•	 Raul	 Jorge	Tomé	 Neto	 –	 84�5040557002,	 é	
transferido do Agrupamento 557, Penafiel, para 
a	 Junta	de	Núcleo	Este,	Região	do	Porto,	 com	
efeitos	retroactivos	a	Janeiro	de	2006.

•	 João	António	 Carreira	 Martins	 Coelho	 –	
05�600����006,	é	transferido	da	Junta	Regional	
de	Santarém,	para	o	Agrupamento	����	–	Várzea,	
Região	de	Santarém.

4.4.  SAÍDA DO ACTIVO DE DIRIGENTES

REGIÃO DOS AÇORES

-	António	José	Martins	Couto	–	780�04026000�
-	 Fernanda	 Paula	 Alves	 Costa	 Vicente	 –	
780�04043300�
-	Helder	Almeida	Pereira	–	920�040433004
-	Laureta	Manuela	Mateus	Soares	
–	000�030770005
-	 Maria	 do	 Rosário	 Domingos	 Soares	 Vieira	
–	90�030770008
-	Mariela	Silva	Rodrigues	Pimentel	
–	850�030770003
-	Paula	Alexandra	Xavier	Amorim	Furtado	Dias	
–	990�030770003

REGIÃO DE BRAGA

-	Adriano	Anjos	Fernandes	Machado	
-	Alberto	Paulo	Lopes	Vieira	–	820505008400�
-	Anabela	Batista	Oliveira	–	830505027900�
-	António	Rui	Fernandes	Sampaio	
-	8505070�3300�
-	Armanda	 Crisália	 Martins	Alves	 Machado	
–	850505027900�
-	Artur	Agostinho	Ferreira	Alves	
–	830505008400�
-	Bartolomeu	Araújo	Carvalho		
–	76050�054500�
-	Carlos	Fernando	Fernandes	Machado	
-	Célia	Fernanda	Faria	Pedroso	
–	9205050457002
-	Celso	Gabriel	Machado	Fernandes	
–	8705050457002

ORDEM DE SERVIÇO NACIONAL Nº 533
DE 31 MARÇO DE 2006

Nos termos do artigo 64.º nº2 alínea c) e do artigo 73.º do Regulamento Geral do CNE,
 e para os efeitos convenientes se publica o seguinte:
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-	Dâmaso	Júlio	Cruz	Couto	–	8305070�2400�
-	Domingos	de	Castro	–	470505008400�
-	Fernando	Miguel	Pereira	Tavares	
–	7905070�2400�
-	Gabriela	Maria	Santos	Maia	Campos	
–	8905070�24002
-	Georgina	Conceição	Peixoto	Alves	
–	950502072600�
-	Gonçalo	Filipe	Mendes	Faria	
–	800505042800�
-	João	António	Fernandes	Polery	
–	720505027900�
-	João	Filipe	Silva	Baptista	–	870505040900�
-	João	Maria	Tinoco
-	Joaquim	Alberto	Cunha	Guimarães
-	José	Carlos	Salgado	Miranda	
-	8�0505093500�
-	José	Manuel	Gomes	Macedo	
–	8�050�0474003
-	Liliana	Urgélia	Lopes	Dias	–	8805050409003
-	Manuel	Agostinho	Machado	Silva
-	Manuel	António	Lopes	da	Silva	
–	77050�047400�
-	Maria	Adelaide	Pereira	–	8805050409004
-	Pedro	Rodrigo	Mendes	Fernandes	
–	8205050005002
-	Rui	Silva	Machado
-	Silvia	Assunção	Silva	Mendes	
–	9005050005006

REGIÃO DE ÉVORA

-	Adérito	Correia	Rodrigues	–	0408000320002
-	Teodósio	Jorge	Twikileni	–	04080003200�4	

REGIÃO DE LEIRIA

-	Rui	Jorge	Coelho	Esteves	–	89��00�054002

REGIÃO DO PORTO

-	Adelino	Fernando	Queirós	Dias	
–	77�50�000700�
-	Alexandra	Isabel	Borges	B.	Rodrigues	
–	80�503040800�
-	Amilcar	dos	Santos	Diegues	
–	88�50�009600�
-	Ana	Cristina	Neto	Canelas	–	96�503032�003
-	Ana	Patrícia	da	Silva	Trindade	
–	03�507�28500�
-	Ana	Paula	Barbosa	Silva	–	82�506040000�
-	Anabela	Santos	Teixeira	–	93�502039�003
-	Andreia	Maria	Fernandes	Teixeira	
–	00�505052�0�4
-	António	Carvalho	Pereira	–	75�50�009600�
-	António	José	Rodrigues	Santos	
–	98�502039�004
-	António	Miguel	Silva	Pinto	–	88�502039�002
-	Artur	Manuel	Azevedo	Silva	
–	80�505060800�
-	Carla	Alexandra	Veloso	de	Cintra	
–	96�5050008005
-	Carla	Manuela	Pinto	Alves	–	99�5020�74005
-	Carlos	Alberto	Gonçalves	Fernandes	
–	8��5020449002
-	Carlos	Miguel	Sousa	Ferreira	
–	98�502039�005
-	Cidália	Manuela	Cunha	Teixeira	
–	99�506��540�7
-	Fátima	da	Conceição	Silva	Teixeira	
–	02�50202280�8
-	Fernando	José	Pinto	Silva	–	8��502034000�
-	Fernando	Soares	Sá	–	93�507053400�
-	Filomena	das	Dores	Monteiro	da	Costa
–	89�5060435002
-	Flora	Almeida	Airosa	S.	Pereira	
–	93�50�0096003
-	Florbela	Cristina	da	Silva	Costa	
–	92�5060245003
-	Helena	Miguel	Branco	Barbosa	
–	92�502039�002
-	Idalina	Cristina	Oliveira	Gomes	Veiros	
–	88�5070549003
-	Ilidio	Paulo	Vieira	Carneiro	–	84�50�0096004
-	Isabel	Cristina	Semblano	Ferreira	
–	97�502039�00�
-	João	Cerqueira	Antunes	–	98�5050572005
-	Joaquim	Jorge	Duarte	Teixeira	
–		99�5050677038
-	Joaquim	Jorge	Moreira	Ferreira	
–	85�502074000�
-	Joaquim	Machado	da	Costa	–	72�506024500�
-	Joaquim	Manuel	Camarinha	Barbosa	
-	Jorge	Danilo	Meneses	Trovoada	
–	99�503050�005.
-	Jorge	Manuel	Cardoso	Santos	Guedes	
–	97�5030575006
-	Jorge	Samuel	Silva	Ferreira	Pacheco	
–	84�506024500�
-	José	Adriano	Freitas	Pereira	Mota	
–	77�50�0007002

-	José	António	Fernandes	Magalhães	
–	92�505067700�
-	José	Leandro	Silva	Ribeiro	–	98�50�00960�3
-	José	Manuel	Gama	Miranda	–	78�5070534003
-	José	Maria	Machado	–	59�5020��000�
-	José	Miguel	Moura	Silva	–	858�50�027800�
-	José	Pedro	Alves	Pinto	Loureiro	
–	0��503050�0�5
-	Karine	Lopes	Marques	–	85�507059200�
-	Ligia	Isabel	Pinto	Lima	–	93�5020��000�
-	Liliana	Patrícia	Alves	Pinheiro	
–	0��50�04460�9
-	Lúcia	Andreia	Aguiar	Gomes	
–	96�50200�0004
-	Luís	Manuel	da	Silva	Rodrigues	
–	84�50�0446003
-	Manuel	Augusto	Silva	Rocha	
–	83�50405857003
-	Maria	Amélia	Figueiredo	dos	Santos	
–	04�5070024009
-	 Maria	 Conceição	 Carvalho	 Santos	 Navega	
–	03�503050�004
-	Maria	de	Fátima	Couto	Padrão	
–	75�5060447004
-	Maria	Fernanda	Santos	Silva	Pereira	
-	Maria	Helena	Costa	Henriques	
–	99�50202280�9
-	Maria	José	da	Silva	Ferreira	
–	75�5060447005
-	Maria	José	Gomes	Alves	–	0��503��620�8
-	Mário	André	Rebocho	Nunes	Alves	
–	9��502039�00�
-	Marta	Isabel	Abrantes	Pereira	
–	87�5020006002
- Marta Sofia Bernardes Batista França 
–	82�502000600�
-	Nuno	Álvaro	Augusto	Borges	Pinho	
–	89�5020��0002
-	Nuno	Manuel	da	Rocha	Rodrigues	
–	79�5020304000�
-	Nuno	Miguel	Ribeiro	da	Silva	
–	85�502022800�
-	Patrícia	Celina	Teixeira	Sá	Balão	
–	98�50�0479009
-	Patrícia	da	Conceição	Brás	da	Rocha	
–	03�503050�0�7
-	Patrícia	Luisa	Ferreira	Pinto	Cardoso	
–	00�5805052�064
-	Patrícia	Resende	Santos	Marques	
–	88�5070549004
-	Paulo	Fernando	Barbosa	Pinto	
–	87�5020228003
-	Paulo	Joaquim	Silva	Pimenta	
–	96�503032�032
-	Pedro	José	Coelho	Godinho	–	7��502022800�
-	Pedro	Miguel	Ferreira	dos	Santos	
–	0��50705340��
-	Renata	Manuela	F.	Moreira	–	03�507�282007
-	Ricardo	José	Guedes	Oliveira	
–	96�5030575050
-	Ricardo	José	Salgado	Leite	–	93�506059900�
-	Ruben	Filipe	Gomes	Castro	
-	Rui	Manuel	da	Silva	–	88�506024500�
-	Rui	Miguel	Tavares	Santos	–	82�5070592004
-	Rute	Patrícia	Sousa	Carvalho	
–	9��50�0278002
-	Sandra	Susana	Teixeira	Leite	
–	97�50202280�2
- Serafim Luís Sobral Gomes – 9915020228001
- Sofia Ferreira de Castro
-	Susana	Cristina	Queirós	Dias	
–	82�50�0007003
-	Susana	Maria	Araújo	Lima	–	92�50�0096007
-	Vicente	Silva	Santos	–	90�5070024002

REGIÃO DE SANTARÉM

-	Cristina	Maria	Conceição	Martinho	
-	Juvenal	Silva	Melo	
-	Pedro	Miguel	Duarte	Silva	–	96�600����0��

REGIÃO DE SETÚBAL

-	Clara	Susana	Pereira	da	Silva	Santos	
–	97�70004670�9
-	Cristina	Barroso	Cerveira	–	84�700046700�
-	Fernando	Rodrigues	Fonseca	
–	00�7000467009
-	Luís	Miguel	Martins	Batista	
–	98�7000467005
-	 Maria	Augusta	Antunes	 Santos	 Borges	 –	
85�70004�400�
-	Maria	Manuela	de	Almeida	Casimiro	de	Matos	
–	93�7000467007
-	 Mário	 António	 Rosa	 de	 Matos	 Oliveira	
–	76�700046700�

5. MOVIMENTO DE DIRIGENTES PARA 
OS CARGOS

5.1. MOVIMENTO DE DIRIGENTES A 
NÍVEL NACIONAL

Nos termos do artigo 16.º, n.º 6, alíena f), do 
Regulamento Geral do CNE, são nomeados os 
seguintes Dirigentes  e Colaboradores

Chefe Nacional:
Assessor	do	Chefe	Nacional:
- 	 Jo rge 	 Gouve ia 	 Câmara 	 de 	 Jesus 	 –	
6400000000003,	com	efeitos	retroactivos	a	2	de	
Janeiro	de	2006.

Secretário Internacional:
Assessor	do	Secretário	Internacional:
-	Marco	Aurélio	Graça	Faustino	–	88�205000000�,	
com	efeitos	retroactivos	a	�	de	Janeiro	de	2006
-	 Maria	 João	 Calapez	 de	Albuquerque	Veloso	
Machado	–	74�205000000�
-	Miguel	Fernandes	de	Sousa	–	8��7000585003,	
com	efeitos	retroactivos	a	�	de	Janeiro	de	2005

5.2. MOVIMENTO DE DIRIGENTES A 
NÍVEL REGIONAL

-	NADA	-

5.3. MOVIMENTO DE DIRIGENTES A 
NÍVEL DE NÚCLEO

Nos termos do artigo 11.º n.º 4 alínea a) do 
Regulamento Geral do CNE, cessaram funções 
dos respectivos cargos em 24 de Setembro de 
2005, os Dirigentes:

REGIÃO DE BRAGA

Núcleo de Guimarães

Junta de Núcleo
Chefe	 de	 Núcleo	 –	 José	 Manuel	 Fernandes	
Antunes	–	7805050000002
Chefe	de	Núcleo	Adjunto	–	Manuel	Ferreira	Dias	
–	480505000000�
Secretários	de	Núcleo:
-	Joaquim	Jorge	Araújo	Silva	–	830505000000�
-	Luís	Augusto	Estalisnau	A.	Rodrigues	
–	770505066400�
-	Alberto	Manuel	Ferreira	–	740505040900�
-	José	Carlos	Salgado	Miranda	
–	8�0505093500�

Mesa do Conselho de Núcleo
Presidente	–	Miguel	Silva	Araújo	
–	830505020000�
Vice-Presidente	 –	 Raimundo	 Lopes	 Fernandes	
–	8�0505020000�
Secretário:
-	Américo	Ferreira	Salgado	–	720505036600�
-	José	Bruno	Ribeiro	Silva	–	830505036600�

Foram eleitos e tomaram posse a 24 de Se-
tembro de 2005 para os respectivos cargos, 
os Dirigentes:

Junta de Núcleo
Chefe	de	Núcleo	–	José	Miguel	Rodrigues	Tei-
xeira	Salgado	–	9005050366003
Chefe	de	Núcleo	Adjunto	–	Miguel	Silva	Araújo	
–	830505020000�
Secretários	de	Núcleo:
-	Joaquim	Jorge	Araújo	Silva	–	830505000000�
-	Luís	Augusto	Estalisnau	A.	Rodrigues	
–	770505066400�
-	Manuel	António	Ferreira	Sousa	
–	870505000500�
-	Francisco	Freitas	Matos	–	740505000000�

Mesa do Conselho de Núcleo
Presidente	 –	 José	 Manuel	 Fernandes	Antunes	
–	7805050000002
Vice-Presidente	–	Manuel	Ferreira	Dias	
–	480505000000�
Secretário:
-	Américo	Ferreira	Salgado	–	720505036600�
-	José	Bruno	Ribeiro	Silva	–	830505036600�

REGIÃO DO PORTO
Nos termos do artigo 11.º n.º 4 alínea a) do 
Regulamento Geral do CNE, cessaram funções 
dos respectivos cargos, os Dirigentes:

Núcleo Este

Junta	de	Núcleo
Secretária	 -	 Ana	 Luisa	 Pinto	 Teixeira	 –	
02�5040557002,	 com	 efeitos	 retroactivos	 a	
Janeiro	de	2006

Foi nomeado por cooptação para o respectivo 
cargo, o Dirigente:

Secretár io 	 - 	 Raul 	 Jorge	 Tomé	 Neto	 –	
84�5040557002,	 com	 efeitos	 retroactivos	 a	
Janeiro	de	2006

5.4. MOVIMENTO DE DIRIGENTES A 
NÍVEL LOCAL

REGIÃO DOS AÇORES

Núcleo do Pico

• Agrupamento n.º 770
Nos	termos	do	artigo	��.º	n.º	4	alínea	a)	do	Regu-
lamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	Chefe	
de	Agrupamento	a	Dirigente	Rosa	Maria	Soares	
Ribeiro	Costa	–	850�03000000�.	
Foi	eleita	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	de	
Agrupamento	a	Dirigente	Ana	Teresa	Ferreira	do	
Rosário	Prata	Evangelho	–	880�03077000�.	
Cessou	funções	de	Chefe	de	Agrupamento	Ad-
junta	a	Dirigente	Ana	Teresa	Ferreira	do	Rosário	
Prata	Evangelho	–	880�03077000�.

Cessou	 funções	de	Assistente	 de	Agrupamento	
o	Reverendo	Padre	Paulo	Jorge	Monteiro	Cunha	
Areias	–	000�030770007.

Foi	 nomeado,	 pela	 competente	 autoridade	
eclesiástica,	Assistente	de	Agrupamento	o	Reve-
rendo	Padre	Hermínio	Manuel	Pereira	Mendes		
-	050�030770005.

Foi	nomeado,	pela	competente	autoridade	ecle-
siástica,	Assistente	 de	Agrupamento	Adjunto	 o	
Reverendo	 Padre	 Paulo	 Jorge	 Monteiro	 Cunha	
Areias	–	000�030770007.

Núcleo de S. Jorge

• Agrupamento n.º 771
Cessou	funções	de	Chefe	de	Agrupamento	Ad-
junta	a	Dirigente	Maria	do	Natal	Azevedo	Viegas	
Alvernaz	–	940�06077�007.	
Foi	 nomeado	 Chefe	 de	Agrupamento	Adjun-
to	 o	 Dirigente	 José	 Eduardo	 Melo	 Maciel	
–	980�060000002.

Núcleo de S. Miguel

• Agrupamento n.º 260
Foi	 nomeado	 Chefe	 de	Agrupamento	Adjun-
to	 o	 Dirigente	 Jeremias	 do	 Couto	 Cardoso	
–	720�04026000�.

REGIÃO DE BRAGA

Núcleo de Barcelos

• Agrupamento n.º 528
Nos	 termos	 do	 artigo	 ��.º	 n.º	 4	 alínea	 a)	 do	
Regulamento	Geral	do	CNE,	foi	eleito	e	tomou	
posse	 para	 o	 cargo	 de	 Chefe	 de	Agrupamento	
o	 Dirigente	 Constantino	 Gomes	 da	 Costa	
–	84050�052800�.	
Foi	 nomeado	 Chefe	 de	 Agrupamento	 Ad-
junto	 o	 Dirigente	Adelino	 Gomes	 Barbosa	
–	74050�052800�.

Foi	nomeado,	pela	competente	autoridade	eclesi-
ástica,	Assistente	de	Agrupamento	o	Reverendo	
Padre	João	Barbosa	Granja		-	74050�0528003.

• Agrupamento n.º 1125
Nos	 termos	 do	 artigo	 ��.º	 n.º	 4	 alínea	 a)	 do	
Regulamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	
Chefe	de	Agrupamento	o	Dirigente	Artur	Jorge	
Ribeiro	de	Faria	–	0�050��25000�.	
Foi	eleita	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	
de Agrupamento a Dirigente Márcia Sofia Silva 
Campos	–	0�050��250036.	
Cessou	funções	de	Chefe	de	Agrupamento	Adjun-
to	o	Dirigente	Joaquim	Manuel	Vilaça	da	Costa	
–	0�050��250024.	
Foi	 nomeado	 Chefe	 de	Agrupamento	Adjunto	
o	 Dirigente	 Carlos	Alberto	 Barrosa	 Grenha	
–	0�050��250008.

Núcleo de Braga

• Agrupamento n.º 183
Nos	termos	do	artigo	��.º	n.º	4	alínea	a)	do	Regu-
lamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	Chefe	
de	Agrupamento	o	Dirigente	Vitor	Manuel	Alves	
Silva	–	8005040�8300�.
Foi	eleito	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	de	
Agrupamento	o	Dirigente	Albino	Castro	Pereira	
–	8505040�8300�.	

• Agrupamento n.º 208
Nos	 termos	 do	 artigo	 ��.º	 n.º	 4	 alínea	 a)	 do	
Regulamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	



ACTOS  OFICIAIS

ACTOS		OFICIAIS�0

Chefe	de	Agrupamento	o	Dirigente	José	Carlos	
Pinto	Ferreira	–	880502020800�.	
Foi	eleito	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	de	
Agrupamento	o	Dirigente	Carlos	Alberto	Lopes	
Pereira	–	62050000500�.	
Cessou	funções	de	Chefe	de	Agrupamento	Ad-
junto	o	Dirigente	Carlos	Alberto	Lopes	Pereira	
–	62050000500�.

Cessou	 funções	de	Assistente	 de	Agrupamento	
o	Reverendo	Padre	Marcelino	Paulo	M.	Ferreira	
–	920502020800�.

Foi	 nomeado,	 pela	 competente	 autoridade	
eclesiástica,	Assistente	 de	Agrupamento	 o	
Reverendo	Padre	 José	Carlos	Campos	Barroso	
-	72050700�500�.

Foi	nomeado,	pela	competente	autoridade	ecle-
siástica,	Assistente	 de	Agrupamento	Adjunto	 o	
Reverendo	 Padre	 Marcelino	 Paulo	 M.	 Ferreira	
–	920502020800�.

• Agrupamento n.º 1205
Nos	termos	do	artigo	��.º	n.º	4	alínea	a)	do	Regu-
lamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	Chefe	
de	Agrupamento	o	Dirigente	Adriano	Gonçalves	
Moreira	–	960504�20500�.	
Foi	eleita	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	
de	Agrupamento	a	Dirigente	Maria	das	Dores	A.	
Gonçalves	–	990504�205002.	

Núcleo de Guimarães

• Agrupamento n.º 5
Nos	termos	do	artigo	��.º	n.º	4	alínea	a)	do	Regu-
lamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	Chefe	
de	Agrupamento	 o	 Dirigente	António	 Oliveira	
Andrade	–	600505000600�.	
Foi	eleito	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	
de	Agrupamento	 o	 Dirigente	 Manuel	António	
Ferreira	de	Sousa	–	8705050005003.	
Cessou	 funções	 de	 Chefe	 de	Agrupamento	
Adjunto	o	Dirigente	José	Albino	Fernandes	Dias	
–	730505000500�.	
Foi	 nomeado	 Chefe	 de	 Agrupamento	 Ad-
junto	 o	 Dirigente	Armando	 Pereira	 Mendes	
–	840505000500�.

• Agrupamento n.º 409
Foi	 nomeado	 Chefe	 de	Agrupamento	Adjunto	
o	 Dirigente	 João	Augusto	Azevedo	 Fernandes	
–	7405050409003.

• Agrupamento n.º 456
Cessou	funções	de	Assistente	de	Agrupamento	o	
Reverendo	Padre	Mário	Marques	de	Sá	Carneiro	
–	630505045600�.

Foi	 nomeado,	 pela	 competente	 autoridade	
eclesiástica,	Assistente	 de	Agrupamento	 o	
Reverendo	 Padre	 Samuel	 Miranda	Vilas	 Boas	
-	98050204�00�0.

REGIÃO DE LEIRIA

• Agrupamento n.º 762
Nos	 termos	 do	 artigo	 ��.º	 n.º	 4	 alínea	 a)	 do	
Regulamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	
Chefe	de	Agrupamento	o	Dirigente	Luís	Filipe	
Ruivo	Sousa	–	85��00076200�.	
Foi	eleito	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	de	
Agrupamento	o	Dirigente	Jorge	Manuel	Francisco	
Dias	–	900��00076200�.	
Cessou	funções	de	Chefe	de	Agrupamento	Ad-
junto	o	Dirigente	Jorge	Manuel	Francisco	Dias	
–	900��00076200�.	
Foi	 nomeado	 Chefe	 de	Agrupamento	Adjun-
to	 o	 Dirigente	Agostinho	 da	 Silva	Ascenso	
–	89��00076200�.

• Agrupamento n.º 989
Foi	 nomeado	 Chefe	 de	Agrupamento	Adjunto	
o	Dirigente	Carlos	António	Carreira	Luz	Pinto	
–	04��000989003.

• Agrupamento n.º 1054
Cessou	 funções	 de	 Chefe	 de	Agrupamento	
Adjunto	o	Dirigente	Rui	 Jorge	Coelho	Esteves	
–	89��00�054002.	
Foi	 nomeada	 Chefe	 de	Agrupamento	Adjunta	
a	 Dirigente	 Célia	 Maria	 Moital	 Santos	 Dias	
–	02��00�054003.

REGIÃO DO PORTO

Núcleo Centro-Norte

• Agrupamento n.º 446
Nos	 termos	 do	 artigo	 ��.º	 n.º	 4	 alínea	 a)	 do	
Regulamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	

Chefe	de	Agrupamento	o	Dirigente	Luís	Manuel	
da	Silva	Rodrigues	-	84�50�0446003.	
Foi	eleito	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	
de	Agrupamento	 o	 Dirigente	 Joaquim	 Manuel	
Fernandes	Dias	-	76�50�0446002.	
Cessou	funções	de	Chefe	de	Agrupamento	Adjun-
to	o	Dirigente	António	Jorge	Martins	Fernandes	
Dias	–	76�50�044600�.	
Foi	 nomeado	 Chefe	 de	 Agrupamento	 Ad-
junto	 o	 Dirigente	 Luís	 Filipe	 Torres	 Vaz	 –	
98�50�04460�2.

Núcleo Douro-Sul

• Agrupamento n.º 501
Cessou	 funções	de	Assistente	de	Agrupamento	
Adjunto	o	Reverendo	Padre	Jorge	Danilo	Mene-
ses	Trovoada	–	99�503050�005.

• Agrupamento n.º 1114
Nos	 termos	 do	 artigo	 ��.º	 n.º	 4	 alínea	 a)	 do	
Regulamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	
Chefe	de	Agrupamento	o	Dirigente	Mário	Jorge	
Azevedo	Lucas	-	67�503���400�.	
Foi	eleito	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	de	
Agrupamento	o	Dirigente	Mário	Jorge	Azevedo	
Lucas	-	67�503���400�.	
Cessou	 funções	 de	 Chefe	 de	Agrupamento	
Adjunto	 o	 Dirigente	Américo	António	 Guedes	
Pinto	–	98�503���4002.	
Foi	 nomeada	 Chefe	 de	Agrupamento	Adjunta	
a	 Dirigente	 Luzia	 Manuela	Azevedo	 Esteves	
–	02�503���4003.

Núcleo Este

• Agrupamento n.º 694
Cessou	 funções	de	Assistente	de	Agrupamento	
o	 Reverendo	 Padre	 Rodrigo	 da	 Costa	 Ferreira	
–	83�5040694005.

Foi	 nomeado,	 pela	 competente	 autoridade	
eclesiástica,	Assistente	 de	Agrupamento	 o	
Reverendo	Padre	Beijamim	Monteiro	Mesquita	
-	05�5040694003.

Foi	 nomeado,	Assistente	 de	Agrupamento	 Ho-
norário	 o	 Reverendo	 Padre	 Rodrigo	 da	 Costa	
Ferreira	–	83�5040694005.

• Agrupamento n.º 1095
Nos	 termos	 do	 artigo	 ��.º	 n.º	 4	 alínea	 a)	 do	
Regulamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	
Chefe	de	Agrupamento	o	Dirigente	José	Manuel	
Magalhães	da	Costa	–	96�504�095008.	
Foi	eleita	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	de	
Agrupamento	a	Dirigente	Albertina	Clara	Ferreira	
–	96�504�095004.	

Núcleo Litoral

• Agrupamento n.º 8
Cessou	 funções	de	Assistente	de	Agrupamento	
o	 Reverendo	 Padre	 Ramiro	 Ferreira	 Pinto	
–	53�505000800�.

Foi	nomeado,	pela	competente	autoridade	eclesi-
ástica,	Assistente	de	Agrupamento	o	Reverendo	
Padre	Godofredo	Américo	da	Rocha	Rodrigues	
da	Silva	-	00�50���8900�.

• Agrupamento n.º 677
Cessou	funções	de	Assistente	de	Agrupamento	o	
Reverendo	Padre	Joaquim	Jorge	Duarte	Teixeira	
–	99�5050677038.

Foi	 nomeado,	 pela	 competente	 autoridade	
eclesiástica,	Assistente	 de	Agrupamento	 o	
Reverendo	 Padre	 Manuel	 Monteiro	 Mendes	
-	05�505067700�.

Núcleo Norte

• Agrupamento n.º 93
Cessou	funções	de	Chefe	de	Agrupamento	Adjun-
to	o	Dirigente	Manuel	Alberto	Machado	Martins	
–	53�506009300�.	
Foi	 nomeado	 Chefe	 de	Agrupamento	Adjun-
to	 o	 Dirigente	 Floriano	Alberto	 Lopes	 Leal	
–	77�506009300�.

• Agrupamento n.º 599
Cessou	funções	de	Assistente	de	Agrupamento	o	
Reverendo	Padre	Joaquim	António	Simões	Pinto	
Ferreira	–	78�5060599003.

Foi	 nomeado,	 pela	 competente	 autoridade	
eclesiástica,	Assistente	 de	Agrupamento	 o	
Reverendo	 Padre	 Marcos	 Nuno	 Ribeiro	 Faria		
-	05�506059900�.

Foi	nomeado,	pela	competente	autoridade	ecle-
siástica,	Assistente	 de	Agrupamento	Adjunto	 o	
Reverendo	Padre	Joaquim	António	Simões	Pinto	
Ferreira	–	78�5060599003.

Núcleo Terras de Santa Maria

• Agrupamento n.º 549
Nos	termos	do	artigo	��.º	n.º	4	alínea	a)	do	Regu-
lamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	Chefe	
de	Agrupamento	o	Dirigente	Joaquim	Machado	
da	Costa	Guimarães	–	48�507054900�.	
Foi	eleito	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	de	
Agrupamento	o	Dirigente	Luís	Manuel	Mendes	
Jorge	–	9��5070549004.	

Foi	 nomeada	 Chefe	 de	Agrupamento	Adjunta	
a Dirigente Carla Sofia Vitoriano Oliveira Dias 
–	9��5070549002.

REGIÃO DE SANTARÉM

• Agrupamento n.º 1111
Nos	 termos	 do	 artigo	 ��.º	 n.º	 4	 alínea	 a)	 do	
Regulamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	
Chefe	de	Agrupamento	o	Dirigente	Mário	Jorge	
Aniceto	Rodrigues	–	96�600����0�0.	
Foi	eleita	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	
de	Agrupamento	 a	 Dirigente	Ana	 Paula	 Graça	
Paulino	Guedes	–	98�600����002.	
Cessou	funções	de	Chefe	de	Agrupamento	Adjun-
ta	a	Dirigente	Ana	Paula	Graça	Paulino	Guedes	
–	98�600����002.
Foi	nomeado	Chefe	de	Agrupamento	Adjunto	o	
Dirigente	João	António	Carreira	Martins	Coelho	
-	05�600����006.

REGIÃO DE SETÚBAL

• Agrupamento n.º 414
Cessou	funções	de	Chefe	de	Agrupamento	Ad-
junta	a	Dirigente	Maria	Augusta	Antunes	Santos	
Borges	–	85�70004�400�.

REGIÃO DE SANTARÉM

• Agrupamento n.º 1159
Nos	 termos	 do	 artigo	 ��.º	 n.º	 4	 alínea	 a)	 do	
Regulamento	Geral	do	CNE,	cessou	funções	de	
Chefe	de	Agrupamento	o	Dirigente	Rui	Miguel	
Conceição	Batista	–	99�600��59034.	
Foi	eleita	e	tomou	posse	para	o	cargo	de	Chefe	de	
Agrupamento	a	Dirigente	Ana	Patrícia	do	Rosário	
Mendes	–	0��600��59003.	

6. JUSTIÇA E DISCIPLINA / ACÇÕES DIS-
CIPLINARES E DEMISSÕES

-	NADA	-

7. JUSTIÇA E DISCIPLINA / DISTINÇÕES 
E PRÉMIOS

DIPLOMA DE MÉRITO

Por proposta da Junta Regional dos Açores:

Pela	cedência	gratuita	de	diversas	instalações	da	
paróquia	 para	 funcionamento	 do	Agrupamento	
642,	para	as	suas	variadas	actividades	e	guardar	
material	desde	a	sua	fundação,	na	disponibilidade	
total	dos	serviços	paroquiais	para	apoiar	todas	as	
actividades	 do	Agrupamento;	 é	 concedida	 esta	
distinção	aos	Conselhos Económico e Pastoral 
da Paróquia das Fontinhas.

Pelos	 serviços	prestados	 ao	 longo	dos	25	anos	
de	 vida	 do	Agrupamento	 642,	 nomeadamente	
em apoio financeiro e instalações para diversas 
actividades	escutistas;	é	concedida	esta	distinção	à	
Sociedade Musical União das Fontinhas.

Pelos	 serviços	prestados	 ao	 longo	dos	25	anos	
de	 vida	 do	Agrupamento	 642,	 nomeadamente	
em apoio financeiro e instalações para diversas 
actividades	escutistas;	é	concedida	esta	distinção	
à	Casa do Povo de Fontinhas.

Pelos	serviços	prestados	ao	longo	dos	25	anos	de	
vida	 do	Agrupamento	 642,	 nomeadamente	 em	
apoio financeiro e disponibilidade de recursos 
materiais;	é	concedida	esta	distinção	à	Junta de 
Freguesia de Fontinhas.

MEDALHA DE AGRADECIMENTO DE 
TERCEIRA CLASSE – BRONZE

Por proposta da Junta Regional dos Açores:

Pela	 disponibilidade	 demonstrada	 a	 todos	 os	
pedidos	 de	 colaboração	 do	Agrupamento	 642	

–	 Fontinhas,	 pelo	 seu	 empenho,	 dedicação	 e	
entrega,	por	ser	um	estímulo	para	todos	os	Escu-
teiros;	é	concedida	esta	distinção	ao	Exm.º	Senhor	
Francisco Adriano Ávila Ferraz.

Pela	 disponibilidade	 demonstrada	 a	 todos	 os	
pedidos	 de	 colaboração	 do	Agrupamento	 642	
–	Fontinhas,	pelo	seu	empenho,	dedicação	e	entre-
ga,	por	ser	um	estímulo	para	todos	os	Escuteiros,	
promovendo	o	seu	crescimento	e	 formação	em	
geral;	é	concedida	esta	distinção	ao	Exm.º	Senhor	
Osvaldo Manuel Borba Barcelos.

Pela	 disponibilidade	 demonstrada	 a	 todos	 os	
pedidos	 de	 colaboração	 do	Agrupamento	 642	
–	 Fontinhas,	 pelo	 seu	 empenho,	 dedicação	 e	
entrega,	por	ser	um	estímulo	para	todos	os	Escu-
teiros,	promovendo	o	seu	crescimento	e	formação	
em	geral,	nomeadamente	neste	último	ano	como	
autarca	local;	é	concedida	esta	distinção	ao	Exm.
º	Senhor	José Carlos Lima Meneses.

Pela	 disponibilidade	 demonstrada	 a	 todos	 os	
pedidos	 de	 colaboração	 do	Agrupamento	 642	
–	Fontinhas,	pelo	seu	empenho,	dedicação	e	entre-
ga,	por	ser	um	estímulo	para	todos	os	Escuteiros,	
promovendo	o	seu	crescimento	e	 formação	em	
geral;	é	concedida	esta	distinção	à	Exm.ª	Senhora	
Maria Jacinta Ávila Viveiros.

Pela	 disponibilidade	 demonstrada	 a	 todos	 os	
pedidos	 de	 colaboração	 do	Agrupamento	 642	
–	Fontinhas,	pelo	seu	empenho,	dedicação	e	entre-
ga,	por	ser	um	estímulo	para	todos	os	Escuteiros,	
promovendo	o	seu	crescimento	e	 formação	em	
geral;	é	concedida	esta	distinção	à	Exm.ª	Senhora	
Maria João Gonçalves da Costa.

Pela	 disponibilidade	 demonstrada	 a	 todos	 os	
pedidos	 de	 colaboração	 do	Agrupamento	 642	
–	Fontinhas,	pelo	seu	empenho,	dedicação	e	entre-
ga,	por	ser	um	estímulo	para	todos	os	Escuteiros;	
é	concedida	esta	distinção	à	Exm.ª	Senhora	Maria 
Salvina Felix Pereira Nogueira.

Pela	 disponibilidade	 demonstrada	 a	 todos	 os	
pedidos	 de	 colaboração	 do	Agrupamento	 642	
–	Fontinhas,	pelo	seu	empenho,	dedicação	e	entre-
ga,	por	ser	um	estímulo	para	todos	os	Escuteiros,	
promovendo	o	seu	crescimento	e	 formação	em	
geral;	é	concedida	esta	distinção	ao	Exm.º	Senhor	
João Ferreira da Silva Leal.

Pela	 disponibilidade	 demonstrada	 a	 todos	 os	
pedidos	 de	 colaboração	 do	Agrupamento	 642	
–	Fontinhas,	pelo	seu	empenho,	dedicação	e	entre-
ga,	por	ser	um	estímulo	para	todos	os	Escuteiros,	
promovendo	o	seu	crescimento	e	 formação	em	
geral;	é	concedida	esta	distinção	à	Exm.ª	Senhora	
Isilda	Maria Mendes Sousa.

Pelo	trabalho	desenvolvido	enquanto	Secretário	
de	Agrupamento	642	–	Fontinhas.	Pelo	seu	em-
penho,	dedicação	e	entrega	total	à	secretaria	que	
até	à	sua	data	de	saída	foi	sempre	exemplo	para	
todos	os	Escuteiros,	pela	sua	disponibilidade	que	
manteve	mesmo	depois	de	ter	saído	do	activo;	é	
concedida	esta	distinção	ao	Exm.º	Senhor	José	
Gabriel	Leal	Mendes.

Por proposta da Junta Regional de Lisboa:

Pelo	elevado	espírito	escutista,	dedicação	e	total	
disponibilidade;	pelo	apoio	que	prestou	ao	Agru-
pamento	338,	S.	Mamede,	ao	longo	de	�5	anos	em	
que	foi	Assistente	de	Agrupamento	Adjunto	fun-
ção	que	só	abandonou	por	motivos	de	mudança	
de	paróquia;	é	concedida	esta	distinção	ao	Exm.º	
e	Rev.º	Padre	Artur	Jorge	Pinto	Lereno.

MEDALHA DE AGRADECIMENTO DE 
SEGUNDA CLASSE – PRATA

Por proposta da Junta Regional dos Açores:

Pela	 grande	 disponibilidade,	 empenho	 e	 de-
dicação	 na	 fundação	 do	Agrupamento	 642	
–	Fontinhas,	tendo	sido	o	seu	primeiro	Assistente	
de	Agrupamento,	 pela	 colaboração	prestada	 ao	
longo	de	�8	anos	contribuindo	de	forma	clara	e	
evidente	para	a	formação	de	todos	os	Escuteiros	
do	Agrupamento;	 é	concedida	esta	distinção,	 a	
título	 póstumo,	 ao	 Rev.º	 Padre	 Luís Martins 
de Sousa.

Pelo	empenho	e	dedicação	que	prestou	ao	Agrupa-
mento	642	–	Fontinhas,	enquanto	associado	e	pela	
colaboração	que	sempre	prestou	ao	Agrupamento	
no	 exercício	 das	 funções	 que	 desempenhou	 na	
autarquia	 local;	 é	 concedida	 esta	 distinção,	 a	
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título	póstumo,	ao	Exm.º	Senhor	Isolino Manuel 
Meneses Monteiro.

Pelo	empenho	e	dedicação	que	prestou	ao	Agrupa-
mento	642	–	Fontinhas,	pelas	excelentes	qualida-
des demonstradas, pela fidelidade e competência 
e	pela	disponibilidade	de	bem	servir;	é	concedida	
esta	distinção,	a	título	póstumo,	ao	Exm.º	Senhor	
Juvenal Manuel Ávila Gonçalves.

MEDALHA DE AGRADECIMENTO DE 
PRIMEIRA CLASSE – OURO

Por proposta da Junta Regional dos Açores:

Pelos	serviços	prestados	nos	primeiros	anos	de	
vida	do	Agrupamento	642,	da	Região	dos	Açores,	
do	qual	 foi	o	primeiro	Chefe	de	Agrupamento,	
pelo	 trabalho	 meritório	 que	 desenvolveu	 no	
Agrupamento,	 pelos	 seu	 empenho,	 dedicação	
e	entrega	 total	aos	 jovens	e	ao	bem	comum	da	
comunidade,	e	que	manteve	mesmo	após	a	sua	
saída	do	activo,	disponibilizando-se	sempre	em	
colaborar	em	tudo	o	que	lhe	é	solicitado;	é	con-
cedida	esta	distinção	ao	Exm.º	Senhor	António 
Fernando de Almeida Nogueira.

CABEÇA DE LOBO

Por	se	encontrarem	nas	condições	previstas	no	
artigo	�0.º		n.ºs	�,	3	e	4	do	Regulamento	de	Justiça	
do	CNE,	regista-se	a	atribuição	desta	distinção	
pela	 Junta	 Regional	 dos	Açores	 aos	 seguintes	
Exploradores/Moços:

- Andreia de Fátima Melo Meneses 
– 0001050642001
- Joana da Silva Borges – 0201050642006
- Tiago Samuel Machado Pereira 
– 0001050642010

Por	se	encontrarem	nas	condições	previstas	no	
artigo	�0.º		n.ºs	�,	3	e	4	do	Regulamento	de	Justiça	
do	CNE,	regista-se	a	atribuição	desta	distinção	
pela	 Junta	 Regional	 dos	Açores	 aos	 seguintes	
Pioneiros/Marinheiros:

- Carlos Miguel Melo Meneses 
– 0101050642001
- Evandro Luís Pires Leal – 9601050642001

Por	se	encontrarem	nas	condições	previstas	no	
artigo	�0.º		n.ºs	�,	3	e	4	do	Regulamento	de	Justiça	
do	CNE,	regista-se	a	atribuição	desta	distinção	
pela	 Junta	 Regional	 dos	Açores	 aos	 seguintes	
Caminheiros/Companheiros:

- Leocádia Maria Toledo Cardoso 
– 8901050642001
- Milena Toste Arrudal - 8801050642006
- Tiago Henrique Sousa Mendes 
– 8801050642008

NÓ DE MÉRITO

Por	se	encontrarem	nas	condições	previstas	no	
artigo	2.º,	n.ºs	�	e	2,	do	Regulamento	de	Justiça	
do CNE; por terem demonstrado fidelidade à 
Lei,	Princípios	e	Promessa;	por	constituírem	um	
exemplo	a	seguir	por	todos	os	Escuteiros	e	por	
se	tratarem	de	escuteiros	de	excepcional	valor	e	
dedicação	ao	Movimento,	regista-se	a	atribuição	
desta	distinção	pela	Junta	Regional	de	Santarém	
aos	seguintes	Exploradores/Moços

- Guilherme Ferreira Pessoa Amorim 
– 0016000065003
- Renato Nicolau Vidal – 9916000065027.	

Por	 se	encontrarem	nas	condições	previstas	no	
artigo	2.º,	n.ºs	�	e	2,	do	Regulamento	de	Justiça	
do CNE; por terem demonstrado fidelidade à 
Lei,	Princípios	e	Promessa;	por	constituírem	um	
exemplo	a	seguir	por	todos	os	Escuteiros	e	por	
se	tratarem	de	escuteiros	de	excepcional	valor	e	
dedicação	ao	Movimento,	regista-se	a	atribuição	
desta	distinção	pela	Junta	Regional	dos	Açores	
aos	seguintes	Pioneiros/Marinheiros	

- Joana Mendonça Marques 
– 9601050642004
- Nuno Henrique Valadão Mendez 
– 9901050642003	
- Nelsom	Michael Valadão Paim 
– 9801050642003	

Por	 se	encontrarem	nas	condições	previstas	no	
artigo	2.º,	n.ºs	�	e	2,	do	Regulamento	de	Justiça	
do CNE; por terem demonstrado fidelidade à 
Lei,	Princípios	e	Promessa;	por	constituírem	um	
exemplo	a	seguir	por	todos	os	Escuteiros	e	por	

se	tratarem	de	escuteiros	de	excepcional	valor	e	
dedicação	ao	Movimento,	regista-se	a	atribuição	
desta	distinção	pela	Junta	Regional	dos	Açores	
aos	seguintes	Caminheiros/Companheiros

- Valéria de Fátima Ávila Oliveira 
– 8801050642009.	
- Horácio Miguel Sousa Leal 
– 9301050642003.	

LOUVOR NACIONAL

Por proposta da Junta Regional dos Açores:

Pelo	 empenho,	 pela	 assiduidade	 às	 reuniões	 e	
diversas	actividades	da	secção	e	do	Agrupamen-
to,	é	concedida	esta	distinção	à	Alcateia 23, do 
Agrupamento n.º 642 – 0001050642000.

Pelo	 empenho,	 pela	 assiduidade	 às	 reuniões	 e	
diversas	 actividades	 da	 secção	 e	 do	Agrupa-
mento,	 é	 concedida	 esta	 distinção	 ao	 Grupo 
Explorador 21, do Agrupamento n.º 642 
– 0001050642000.

Pelo	 empenho,	 pela	 assiduidade	 às	 reuniões	 e	
diversas	actividades	da	secção	e	do	Agrupamento,	
é	concedida	esta	distinção	ao	Grupo Pioneiro 3, 
do Agrupamento n.º 642 – 0001050642000.

Pelo	 empenho,	 pela	 assiduidade	 às	 reuniões	 e	
diversas	actividades	da	secção	e	do	Agrupamento,	
é	concedida	esta	distinção	ao	Clã 11, do Agrupa-
mento n.º 642 – 0001050642000.

MEDALHA DE CAMPO DE 
TERCEIRA CLASSE – BRONZE

Por proposta da Junta Regional de Braga:

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	 Regional	 de	 Braga	 do	 Corpo	
Nacional	de	Escutas	–	 realizado	de	24	a	28	de	
agosto	de	2005	na	Freguesia	de	Vila	Seca	–	Bar-
celos,	pelo	espirito	de	serviço	fundamental	para	
a	missão	do	CNE;	é	concedida	esta	distinção	ao	
Dirigente	 Alberto Carlos Nogueira Martins 
Coelho – 8305020810002.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	 Regional	 de	 Braga	 do	 Corpo	
Nacional	 de	 Escutas	 –	 realizado	 de	 24	 a	 28	
de	 agosto	 de	 2005	 na	 Freguesia	 de	Vila	 Seca	
–	Barcelos,	pelo	espirito	de	serviço	fundamental	
para	a	missão	do	CNE;	é	concedida	esta	distin-
ção	 ao	 Dirigente	 Valdemar Silva Magalhães 
– 7605070357002.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	Regional	de	Braga	do	Corpo	Na-
cional	de	Escutas	–	realizado	de	24	a	28	de	agosto	
de	2005	na	Freguesia	de	Vila	Seca	–	Barcelos,	
pelo	espirito	de	serviço	fundamental	para	a	missão	
do	CNE;	é	concedida	esta	distinção	ao	Dirigente	
João Domingues Faria – 7505010870001.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	 Regional	 de	 Braga	 do	 Corpo	
Nacional	 de	 Escutas	 –	 realizado	 de	 24	 a	 28	
de	 agosto	 de	 2005	 na	 Freguesia	 de	Vila	 Seca	
–	Barcelos,	pelo	espirito	de	serviço	fundamental	
para	a	missão	do	CNE;	é	concedida	esta	distin-
ção	 ao	 Dirigente	 Paulo Jorge Ferreira Silva 
– 9005020001006.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	 Regional	 de	 Braga	 do	 Corpo	
Nacional	 de	 Escutas	 –	 realizado	 de	 24	 a	 28	
de	 agosto	 de	 2005	 na	 Freguesia	 de	Vila	 Seca	
–	Barcelos,	pelo	espirito	de	serviço	fundamental	
para	 a	 missão	 do	 CNE;	 é	 concedida	 esta	 dis-
tinção	 à	 Dirigente	 Cecília Maria Oliveira Sá 
– 9205020000001.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	 Regional	 de	 Braga	 do	 Corpo	
Nacional	de	Escutas	–	 realizado	de	24	a	28	de	
agosto	de	2005	na	Freguesia	de	Vila	Seca	–	Bar-
celos,	pelo	espirito	de	serviço	fundamental	para	
a	missão	do	CNE;	é	concedida	esta	distinção	ao	
Dirigente	 Jaime Agostinho Ribeiro Pereira 
– 7030000000001.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	

–	Acampamento	 Regional	 de	 Braga	 do	 Corpo	
Nacional	 de	 Escutas	 –	 realizado	 de	 24	 a	 28	
de	 agosto	 de	 2005	 na	 Freguesia	 de	Vila	 Seca	
–	Barcelos,	pelo	espirito	de	serviço	fundamental	
para	a	missão	do	CNE;	é	concedida	esta	distinção	
ao	 Dirigente	 José Carlos Salgado Miranda 
– 8105050935001.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	Regional	de	Braga	do	Corpo	Na-
cional	de	Escutas	–	realizado	de	24	a	28	de	agosto	
de	2005	na	Freguesia	de	Vila	Seca	–	Barcelos,	
pelo	espirito	de	serviço	fundamental	para	a	missão	
do	CNE;	é	concedida	esta	distinção	ao	Dirigente	
Luís Angelino Monteiro – 8505020001002.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	Regional	de	Braga	do	Corpo	Na-
cional	de	Escutas	–	realizado	de	24	a	28	de	agosto	
de	2005	na	Freguesia	de	Vila	Seca	–	Barcelos,	
pelo	espirito	de	serviço	fundamental	para	a	missão	
do	CNE;	é	concedida	esta	distinção	ao	Dirigente	
Samuel Sampaio Lino – 8305030123001.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	 Regional	 de	 Braga	 do	 Corpo	
Nacional	 de	 Escutas	 –	 realizado	 de	 24	 a	 28	
de	 agosto	 de	 2005	 na	 Freguesia	 de	Vila	 Seca	
–	Barcelos,	pelo	espirito	de	serviço	fundamental	
para	a	missão	do	CNE;	é	concedida	esta	distinção	
ao	 Dirigente	 José Maria Rodrigues Cunha 
– 7505040966002.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	 Regional	 de	 Braga	 do	 Corpo	
Nacional	 de	 Escutas	 –	 realizado	 de	 24	 a	 28	
de	 agosto	 de	 2005	 na	 Freguesia	 de	Vila	 Seca	
–	Barcelos,	pelo	espirito	de	serviço	fundamental	
para	a	missão	do	CNE;	é	concedida	esta	distinção	
ao	 Dirigente	José António da Cunha Arteiro 
– 8305005005001.

Pela	dedicação	e	empenho,	pelo	grande	espírito	
de	 liderança	 demonstrado	 no	ACAREG2005	
–	Acampamento	 Regional	 de	 Braga	 do	 Corpo	
Nacional	 de	 Escutas	 –	 realizado	 de	 24	 a	 28	
de	 agosto	 de	 2005	 na	 Freguesia	 de	Vila	 Seca	
–	Barcelos,	pelo	espirito	de	serviço	fundamental	
para	 a	 missão	 do	 CNE;	 é	 concedida	 esta	 dis-
tinção	ao	Dirigente	Joaquim José Alves Brito 
– 7005010000001.

CRUZ DE SÃO JORGE DE 
TERCEIRA CLASSE – BRONZE

Por proposta da Junta Regional dos Açores:

Pela fidelidade ao Movimento ao longo de 25 
anos,	pela	sua	entrega	e	generosidade,	pela	sua	
disponibilidade	 constante,	 pelo	 seu	 espírito	 de	
serviço	 e	 escutista;	 é	 concedida	 esta	 distinção	
à	Dirigente	Maria de Fátima Ferreira Toledo 
– 8101050642006.

Pela fidelidade ao movimento ao longo de 25 
anos,	pelo	empenho	e	espirito	de	serviço	que	tem	
demonstrado,	pela	capacidade	de	transmitir	à	�.ª	
Secção	os	valores	e	princípios	do	CNE;	é	conce-
dida	esta	distinção	à	Dirigente	Maria de Fátima 
Leal Toledo Fernandes – 8101050642001.

Pela	 grande	 dedicação,	 empenho,	 espírito	 de	
serviço	e	criatividade	que	 tem	demonstrado	ao	
longo de muitos anos, em que assumiu a chefia 
da	3.ª	Secção,	levando	o	Grupo	a	um	entusiasmo	
e	entrega	nas	diversas	actividades,	contribuindo	
para	a	sua	formação;	é	concedida	esta	distinção	
à	 Dirigente	 Carla Patrícia Meneses Parreira 
– 9201050642001.

Pela	grande	dedicação	e	disponibilidade	demons-
tradas	ao	longo	de	25	anos	de	serviço	em	prol	do	
Escutismo,	onde	desempenhou	exemplarmente	as	
suas	funções	de	Chefe	de	Clã,	sempre	com	grande	
espírito	de	serviço	e	entrega,	mesmo	com	prejuízo	
da	sua	vida	pessoal,	pelo	seu	exemplo	de	vida	e	
serviço	que	são	estímulo	para	os	que	convivem	e	
trabalham	consigo;	é	concedida	esta	distinção	à	
Dirigente	Osvalda Maria Meneses Mendonça 
– 8101050642008.

Por proposta da Junta Regional de Portalegre 
e Castelo Branco:

Pelo	 empenho	 demonstrado,	 desde	 o	 início	 da	
formação	do	Agrupamento	624,	Cebolais	de	Cima	
e	ao	longo	dos	seus	25	anos	de	existência.	Pelo	

brio	e	dedicação	com	que	desempenhou	os	cargos	
que lhe foram confiados, pela intenção de servir 
sempre	 mais	 e	 melhor	 os	 jovens;	 é	 concedida	
esta	 distinção	 ao	 Dirigente	 Joaquim Ribeiro 
Lourenço – 8014000624002.

Pelo	 empenho	 demonstrado,	 desde	 o	 início	 da	
formação	do	Agrupamento	624,	Cebolais	de	Cima	
e	ao	longo	dos	seus	25	anos	de	existência.	Pelo	
brio	e	dedicação	com	que	desempenhou	os	cargos	
que lhe foram confiados, pela intenção de servir 
sempre	mais	e	melhor	os	jovens;	é	concedida	esta	
distinção	 à	 Dirigente	 Odete Nazaré Marques 
– 8214000624001

Por proposta da Junta Regional de Évora:

Pelo	 seu	 contributo	 e	 empenho	pessoal,	 dispo-
nibilidade	 iniciativa,	 competência,	 dedicação,	
entusiasmo	 e	 persistência	 na	 forma	 como	
desempenhou	 a	 sua	 função	 como	 Responsável	
Regional	 pela	 I.ª	 Secção;	 pela	 disponibilidade	
manifestada	na	promoção	do	Lobitismo	na	Região	
de	Évora;	é	concedida	esta	distinção	à	Dirigente 
Maria Cristina Cabreirinha Sarnadinha 
- 8208000655003.

Por proposta da Junta Regional de Lisboa:

Pelo	esforço	e	dedicação	demonstrados	no	 seu	
serviço	ao	Agrupamento	729,	Cascais;	pelo	seu	
espírito	 escutista	 que	 faz	 dele	 um	 exemplo	 a	
seguir	por	todos	os	Escuteiros;	é	concedida	esta	
distinção	 ao	 Dirigente Daniel José Rodrigues 
Pequerrucho - 8612010729002.

Pelo	esforço	e	dedicação	demonstrados	no	 seu	
serviço	 ao	Agrupamento	 729,	 Cascais;	 pelo	
seu	espírito	escutista	que	faz	dela	um	exemplo	
a	 seguir	 por	 todos	 os	 Escuteiros;	 é	 concedida	
esta	distinção	à	Dirigente Maria Rita Machado 
Carvalho - 8412010729003.

CRUZ DE SÃO JORGE DE 
SEGUNDA  CLASSE - PRATA
 
Por proposta da Junta Regional dos Açores:

Pela	grande	disponibilidade	e	dedicação	que	sem-
pre	demonstrou	ao	longo	de	25	anos	de	serviço	
em	prol	do	Escutismo,	onde	desempenhou	exem-
plarmente	as	funções	de	Chefe	do	Grupo	Pioneiro,	
sacrificando muitas vezes a sua vida pessoal para 
se	entregar	à	sua	missão;	pelo	excepcional	desem-
penho,	exemplo	de	humildade,	espírito	de	serviço	
e	entrega	prestados	actualmente	como	Chefe	Ad-
junta	de	Agrupamento,	exemplo	para	todos	os	que	
conviveram	e	convivem	com	ela	e	que	aprendem	
como	se	põe	em	prática	uma	vida	de	abnegação;	é	
concedida	esta	distinção	à	Dirigente Maria Lídia 
Ávila Borba - 8101050642007.

Pela	 grande	 disponibilidade	 e	 dedicação	 que	
sempre	demonstrou	ao	longo	de	25	anos	de	ser-
viço	em	prol	do	Escutismo,	onde	desempenhou	
exemplarmente	as	funções	de	Chefe	de	Alcateia	
e	Chefe	Adjunta	do	Grupo	Pioneiro;	pelo	grande	
espírito	 de	 serviço	 e	 entrega	 no	 excepcional	
desempenho	 das	 suas	 funções,	 pelo	 zelo	 que	
demonstra	enquanto	 responsável	pelo	material,	
prejudicando	muitas	vezes	a	sua	vida	pessoal;	é	
concedida	esta	distinção	à	Dirigente Maria da 
Conceição Ávila Borba - 8101050642005.

Por proposta da Junta Regional de Portalegre 
e Castelo Branco:

Pelos	 cerca	 de	 50	 anos	 de	 dedicação	 ao	 CNE,	
25	dos	quais	no	Agrupamento	624,	Cebolais	de	
Cima;	pela	dedicação	aos	 jovens	e	aos	valores	
que	o	Escutismo	quer	evidenciar;	pelo	exemplo	
que	 transmite	 aos	 jovens	 e	 adultos	 com	o	brio	
e	 empenho	 com	 que	 sempre	 desempenhou	 os	
cargos que lhe foram confiados tanto a nível local 
como	regional;	pelo	seu	exemplo	de	serviço;	é	
concedida	esta	distinção	à	Dirigente Emília da 
Cruz Mendes - 6314000624001.

CRUZ DE SÃO JORGE DE 
PRIMEIRA  CLASSE – OURO

Por proposta da Junta Regional dos Açores:

Pela	 grande	 disponibilidade	 e	 dedicação	 que	
sempre	demonstrou	ao	longo	de	25	anos	de	ser-
viço	em	prol	do	Escutismo,	onde	desempenhou	
exemplarmente	as	funções	de	Chefe	de	Alcateia	e	
Chefe	do	Grupo	Explorador,	Chefe	de	Clã	e	Chefe	
de	Agrupamento;	pelo	excepcional	desempenho,	
exemplo	de	humildade,	espírito	de	serviço	e	en-
trega	prestados	actualmente	como	Chefe	de	Clã,	
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pelo	exemplo	que	 representa	pela	 sua	vivência	
dos	 valores	 cristãos	 e	 humanos	 no	 dia-a-dia	 e	
marcam	aqueles	com	quem	convive;	é	concedida	
esta	distinção	à	Dirigente Fátima Maria Mendes 
Sousa - 8101050642003.

Por proposta da Junta Regional de Portalegre 
e Castelo Branco:

Pelo	empenho	demonstrado	desde	a	formação	do	
Agrupamento	624,	Cebolais	de	Cima,	e	ao	longo	
dos	seus	25	anos	de	existência,	pela	forma	como	
sempre	orientou	os	adultos	para	que	cumprissem	
os	objectivos	a	que	o	Escutismo	de	propõe;	pela	
dedicação	 para	 com	 os	 jovens	 ajudando-os	 a	
reconhecer e identificar os valores do Escutis-
mo;	 é	 concedida	 esta	 distinção	 ao	 Dirigente 
Reverendo Cónego Amândio Marques Tomé 
- 8014000624001.

8. HOMOLOGAÇÕES / QUALIFICAÇÕES

8.1. INSÍGNIA DE MADEIRA

CAP I - 2005
Por se terem qualificado com o Curso de Apro-
fundamento	Pedagógico	(Lobitos)	é	concedida	a	
Insígnia	de	Madeira	(2	Contas)	aos	Dirigentes	da	
Região	de	Lisboa:

02-CAPI-06	–	Alexandra	Isabel	Duarte	Benção	
Souto	–	89�205��8800�
03-CAPI-06	–	Ana	Maria	da	Conceição	de	Car-
valho	Martins	–	0��202059400�
04-CAPI-06	 –	 Célia	 Luisa	 Costa	 Pina	 –	
0��207��65009
05-CAPI-06	 –	 Eduardo	 Manuel	 Neto	 Lima	
–	99�20�0��3006
06-CAPI-06	–	Fernando	Aires	de	Vasconcelos	e	
Menezes	–	66�204088800�
07-CAPI-06	 –	 José	 Paulo	 Torres	 Figueiredo	
–	83�2070625002
08-CAPI-06	–	Margarida	Rosa	Lemos	de	Figuei-
redo	Mendes	Padeira	–	98�20�0075009
09-CAPI-06	–	Maria	Lúcia	de	Jesus	Costa	Rodri-
gues	–	99�2020879006
�0-CAPI-06	–	Miguel	Ângelo	Gomes	da	Silva	
–	98�2040996006
��-CAPI-06	 –	 Natasha	 Marisa	 Gonçalves	 de	
Campos	–	95�2030342006
�2-CAPI-06	 –	 Nazaré	 Silva	Amorim	 Carmona	
–	00�206�050020
�3-CAPI-06	–	Patrícia	Andreia	Teixeira	Veringer	
–	84�206004300�
�4-CAPI-06	 –	 Pedro	 Miguel	 Lopes	 Sebastião	
–	90�20305�300�
�5-CAPI-06	–	Ricardo	Manuel	Rebelo	da	Con-
ceição	–	90�2050058005
�6-CAPI-06	–	Rui	Alberto	Marreiros	dos	Santos	
António	–	8��20�0626007
�7-CAPI-06	–	Rui	Pedro	Miranda	Reis	Moura	da	
Paz	–	8��2040049005
�8-CAPI-06	–	Sérgio	Paulo	Xavier	Nunes	e	Silva	
–	97�2040338004
�9-CAPI-06	 –	 Silvia	 Marina	 Mendes	Ventura	
Simões	–	90�20�0597003
20-CAPI-06 – Sofia Alexandra Vaz de Barros 
Drummond	Martins	–	92�2060834003
2�-CAPI-06	–	Solange	Alexandra	Roque	Antunes	
–	99�205��83002
22-CAPI-06	–	Susana	Maria	Teixeira	da	Costa	
Macedo	–	87�2070752005

CAP II - 2005
Por se terem qualificado com o Curso de Aprofun-

damento	Pedagógico	(Exploradores)	é	concedida	
a	Insígnia	de	Madeira	(2	Contas)	aos	Dirigentes	
da	Região	de	Lisboa:

17-CAPII-06 – Ana Sofia Lopes Ferreira dos 
Santos	–	89�202087900�
�8-CAPII-06	 –	Ana	Teresa	 Gonçalves	Tavares	
–	87�204038000�
�9-CAPII-06	–	Anabela	Maria	Lima	Morais	Pita	
–	98�207��6500�
20-CAPII-06	 –	 Ângelo	 Miguel	 Leal	 Sousa	
–	87�20�0��300�
2�-CAPII-06	–	Augusto	Filipe	Guincho	Gomes	
–	90�20505�200�
22-CAPII-06	 –	 Carlos	Afonso	 Coelho	 Ferreira	
–	89�202059400�
23-CAPII-06	 –	 Carlos	 Filipe	 Correia	 de	 Melo	
–	89�2060834002
24-CAPII-06 – Cláudia Sofia Ferreira Franco 
–	02�20503790�2
25-CAPII-06	 –	 Fernando	 Eduardo	 da	 Cunha	 e	
Lourenço	Alves	Machado	–	98�2030272009
26-CAPII-06	 –	 Guida	 Maria	 Faria	 da	 Silva	
Feliciano	–	95�2030342006
27-CAPII-06	 –	 Ivo	 Manuel	 Tavares	 Costa	
–	8��20�0626006
28-CAPII-06	 –	 Joana	 Ramos	 Carvalho	 –	
89�20305�300�
29-CAPII-06	 –	 João	 Carlos	 de	 Sousa	Alves	
–	84�204070500�
30-CAPII-06	 –	 João	 Luís	 Pereira	 Barbosa	
–	0��207��28020
3�-CAPII-06	 –	 José	 Manuel	 Raposo	 Ferreira	
–	0��20�0550009
32-CAPII-06	–	José	Miguel	Pereira	de	Oliveira	
Pinho	Costa	–	93�204004900�
33-CAPII-06	 –	 Luís	 Miguel	 da	 Silva	Almeida	
–	9��20700055003
34-CAPII-06	 –	 Margarida	 Nunes	 de	 Carvalho	
Guerra	–	8808000320002
35-CAPII-06	 –	 Miguel	 Rainha	 Mateus	 Duarte	
Castro	–	84�20�0626005
36-CAPII-06	 –	 Paulo	 Jorge	 Gonçalves	 Dias	
–	0��20607600�2
37-CAPII-06	–	Pedro	Alexandre	Jesus	Ferreira	
da	Silva	–	83�2050489002
38-CAPII-06	–	Ricardo	Jorge	Duarte	Fernandes	
–	86�20�0075003
39-CAPII-06	 –	 Sara	 Isabel	 Fernandes	 Danif	
–	88�20��20800�
40-CAPII-06	 –	 Teresa	 Jesus	 Castro	 –	
0��205054�024
4�-CAPII-06	–	Tiago	Favinha	Castanheira	Mar-
ques	–	95�20�007�009
42-CAPII-06	 –	Vera	 Maria	 Ruivo	 Silva	 Beça	
Quintão	–	00�206�050022
43-CAPII-06	 –	Vítor	 Manuel	 Ferreira	 Martins	
–	96�2060063003

CAP III - 2005
Por se terem qualificado com o Curso de Apro-
fundamento	Pedagógico	(Pioneiros)	é	concedida	
a	Insígnia	de	Madeira	(2	Contas)	aos	Dirigentes	
da	Região	de	Lisboa:

08-CAPIII-06	–	Ana	Carina	Maçarico	Amorim	
Costa	–	93�206006300�
09-CAPIII-06	 –	André	 Silvestre	 R.	 Laboureur	
Cardoso	–	83�20�055000�
�0-CAPIII-06	–	António	José	Gageiro	Lourenço	
–	96�2030272002
��-CAPIII-06	 –	 Helder	 Gil	 Cristóvão	Alves	
Mendes	–	92�20305�400�
�2-CAPIII-06	 –	 Henrique	 Manuel	 da	 Costa	

Paquete	–	86�204038000�
�3-CAPIII-06	 –	 João	Manuel	Ribeiro	Gouveia	
–	75�206023000�
�4-CAPIII-06	–	José	António	Cardoso	Macário	
–	85�2040705003
�5-CAPIII-06	–	Luís	Fernando	de	Sousa	Ribeiro	
–	0��207093200�
�6-CAPIII-06	 –	 Mário	 João	Almeida	 Guido	
–	87�20704�200�
�7-CAPIII-06	 –	 Mário	 José	 Moreira	 Pereira	
–	04�20305�3024
�8-CAPIII-06	 –	 Nuno	 Miguel	 Lopes	 Duque	
–	0��207��28028
�9-CAPIII-06	 –	 Paulo	 Nuno	 Viseu	 Oliveira	
–	86�20�0626004
20-CAPIII-06	 –	 Pedro	 Filipe	 Colaço	 Luís	
–	86�206�05000�
2�-CAPIII-06	 –	 Ricardo	 Manuel	 Lopes	 Nunes	
Filipe	–	9��20�0��300�
22-CAPIII-06	–	Rita	Susana	Fialho	Costa	Ochoa	
–	87�2070752004

CAP IV- 2004

Por se terem qualificado com o Curso de Aprofun-
damento	Pedagógico	(Caminheiros)	é	concedida	
a	Insígnia	de	Madeira	(2	Contas)	aos	Dirigentes	
da	Região	de	Lisboa:

�6-CAPIV-06	–	António	Manuel	Cardoso	Mendes	
Padeira	-	97�20�00750�8
�7-CAPIV-06	 –	 Francisco	 Marques	 Neto	 de	
Oliveira	Neves	–	9��20�0075003
�8-CAPIV-06	 –	 Jofre	 Manuel	 Correia	 Pereira	
–	83�20505�200�
�9-CAPIV-06	–	Maria	de	Fátima	Nunes	de	Sousa	
Pereira	Nunes	–	92�2020905006
20-CAPIV-06	 –	 Maria	 Isaura	 Raimundo	 –	
68�20�007700�
2�-CAPIV-06	 –	 Nuno	 Miguel	 Oliveira	 Jorge	
–	9��20�0550002
22-CAPIV-06	–	Pedro	Alexandre	Ascenso	Rodri-
gues	Moiteiro	Fialho	–	87�20305�300�
23-CAPIV-06	–	Pedro	Alexandre	Bravo	Duarte	
Araújo	Ferreira	-	98�20�007�0�6
24-CAPIV-06	 –	 Pedro	 Duarte 	 Si lva	 –	
8��20�007500�
25-CAPIV-06	–	Pedro	Miguel	Fernandes	Barbosa	
dos	Santos	Marques	–	86�20�0826005
26-CAPIV-06	 –	 Ricardo	 Jorge	 Nobre	 Couto	
–	85�20505�200�
27-CAPIV-06	 –	 Solange	 Raquel	 Graça	 Dias	
–	83�20�0��300�
28-CAPIV-06	 –	Teresa	 Isabel	 Nunes	 Cordeiro	
–	90�2050379005

8.2. QUALIFICAÇÃO DE ANIMADORES 
REGIONAIS

-	NADA	-

8.3. QUALIFICAÇÃO DE FORMADORES 
ADJUNTOS

-	NADA	-

8.4. QUALIFICAÇÃO DE DIRECTORES 
DE FORMAÇÃO

CAR 2004:

-	NADA	-

8.5. INSÍGNIA MUNDIAL DA CONSERVA-
ÇÃO DA NATUREZA

-	NADA	-

8.6. QUALIFICAÇÃO DE ANIMADORES 
LOCAIS

CAL – 2003:
Por	se	encontrarem	nas	condições	regulamentares	
são qualificados como Animadores Locais (adqui-
rindo	o	direito	de	usar	a	Insígnia	de	Madeira	de	2	
contas)	os	Dirigentes	da	Região	de	Lisboa:

�3-CAL-06	 –	 Luís	 Fernando	 Jesus	 Cristóvão	
–	85�206000000�
�4-CAL-06	–	Paulo	Alexandre	Ribeiro	da	Silva	
–	94�20505�6004
�5-CAL-06	–	Nuno	Renato	Machado	dos	Reis	
–	02�2060760020

CAL – 2005:
Por	se	encontrarem	nas	condições	regulamentares	
são qualificados como Animadores Locais (adqui-
rindo	o	direito	de	usar	a	Insígnia	de	Madeira	de	2	
contas)	os	Dirigentes	da	Região	de	Lisboa:

�6-CAL-06	–	Alberto	Manuel	Pego	Matos	Gomes	
(Padre)	–	86�202090500�	
�7-CAL-06	 –	Anabela	 de	 Figueiredo	 Pereira	
–	80�205004300�
�8-CAL-06	 –	 Bruno	 Miguel	Almeida	 Moreira	
–	9��2020905003
�9-CAL-06	–	Jessica	Fermino	do	Rosário	Silva	
–	0��207��280�8
20-CAL-06	 –	 José	 Eduardo	 Carvalho	 Simões	
–	92�2060043007
2�-CAL-06	 –	 José	 João	 Mourinho	 Marcelo	
–	790000000000�
22-CAL-06	 –	 Maria	 João	 Lopes	 Sousa	Vieira	
–	89�206054�004
23-CAL-06	–	Marina	Dalila	Almeida	A.	Costa	
Wellekamp	e	Campos	–	73�20�077400�
24-CAL-06	 –	Miguel	 José	 Roque	 de	 Carvalho	
–	9��205��8300�
25-CAL-06	 –	 Nuno	Alexandre	 Coutinho	 Copa	
–	87�20505�2002
26-CAL-06	 –	 Nuno	 Miguel	 Batalha	 Zeferino	
–	96�205��0302�
27-CAL-06	 –	 Rui	 Miguel	 Gonçalves	 Marques	
–	98�2040263004
28-CAL-06	–	Sandra	Manuela	de	Almeida	Ca-
lheiros	–	92�2060043005
29-CAL-06	 –	 Vitor	 Manuel	 Nunes	 Marques	
–	94�206000000�

8.7. QUALIFICAÇÃO DE AUXILIARES DE 
FORMAÇÃO

-	NADA	-

8.8 – CURSO COMPLEMENTAR DE 
FORMAÇÃO:

-	NADA	-

9. RECTIFICAÇÕES

Por	lapso	dos	Serviços	Centrais:
Em virtude de já ter sido publicado, fica sem efeito 
na	OSN	532,	Ponto	8.8,	o
�7-CCF-06	 –	 Carlos	 Filipe	 Correia	 de	 Melo	
89�2060834002	–	Região	de	Lisboa.

Lisboa	e	Sede	Nacional	
aos	3�	de	Março	de	2006

Luís Alberto Lidington
Chefe	Nacional

PRAZOS JUSTIFICAÇÃO

Os censos reportam-se ao ano escutista, ou seja 
no período compreendido entre 01-OUT-2005 e 
30-SET-2006, excepto o efectivo e o progresso.

O período de 01-OUT-2006 a 31-12-2007, é para elaborar 
e aprovar o relatório e contas do Agrupamento, onde se 
devem integrar os dados a enviar nos censos.

O Inventário é constituído pelos bens e materiais 
existentes até 30-SET-2006.

Porque faz parte integrante do relatório e contas do 
Agrupamento.

As actividades realizadas serão as que decorreram 
entre 01-OUT-2005 e 30-SET-2006.

Porque dizem respeito ao ano escutista, devendo integrar 
o respectivo relatório.

O Efectivo é constituído pelos associados ex-
istentes no dia 01-01-2007.

Momento que se convencionou para se fazer o recensea-
mento anual do efectivo.

O progresso dos associados é relativo ao dia 01-
01-2007, 

Diz respeito a cada um dos associados que à data são 
recenseados.

PRAZOS JUSTIFICAÇÃO

O NIN é atribuído pelo agrupamento que faz a ad-
missão do Associado, sendo a sua ordem sequen-
cial, de acordo com a entrada no agrupamento 
durante o respectivo ano.

Cada associado passa a dispor de um número único e ir-
repetível que o identifica, mantendo o mesmo número 
mesmo que mude de agrupamento ou estrutura (JC/JR/
JN)

A assinatura da Flor de Lis é de Junho a Maio do 
ano seguinte.

Os censos só chegam à JC até 21 de Março, só sendo pos-
sível rectificar e validar as assinaturas após essa data.

Quando se entrega os censos pelo SIIE, deve-se 
entregar o documento comprovativo e os docu-
mentos que se solicitam anexos aos censos.

A entrega dos censos é exclusivamente electrónica, o que 
não invalida que para além do documento comprovativo 
se tenham de entregar outros documentos complementa-
res (ex: extracto bancário, etc.)

O Efectivo é constituído pelos associados ex-
istentes no dia 01-01-2007.

O Regulamento Geral do CNE considera o cartão de filiação 
um direito do associado investido.

AVISO IMPORTANTE - CENSOS 2007
Tendo sido identificadas situações diversas relativas aos censos 2006, solicitamos aos 

Agrupamentos a maior atenção para as seguintes situações/prazo.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS


