
 

De: Chefe Nacional Adjunto – Joaquim Freitas 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

Assunto: Comemoração do 96º Aniversário do CNE 

Data: 23 de abril de 2019 

Circular: 19-1-CNA 

 

Caros amigos, 

Caras amigas, 

Aproxima-se a passos largos a celebração do 96º aniversário do CNE, que este ano 

realizaremos na região de Setúbal, em pleno Monumento ao Cristo Rei, nos próximos 24 e 25 

de maio. Esta atividade está aberta a lobitos, exploradores, moços e aventureiros, pioneiros, 

marinheiros e tripulantes, caminheiros, companheiros, aeronautas e dirigentes.  

As inscrições realizam-se por agrupamento no SIIE e estão abertas até ao dia 12 de maio.  

A celebração dos 96 anos do CNE é um momento, antes de mais, festivo. 

Pretende reunir irmãos na celebração de mais um aniversário da nossa Associação. 

Este ano – 2019 – reúne e si um conjunto de circunstâncias que lhe convocam especial 

atenção. 

Por um lado, estamos a seguir a inspiração do Papa Francisco que nos convoca para o 

AGORA de Deus, para a ação imediata, para a vivência dos nossos tempos, nos nossos 

tempos, inspirados por Cristo, procurando mudar o mundo já hoje, já a partir de hoje e do 

nosso quotidiano; 

Por outro, o Caminho para o Centenário da nossa Associação (100 anos em 2023), que inicia 

as suas comemorações com as Jornadas Mundiais da Juventude (2022) em Lisboa: 

Um caminho que se inspira nos nossos escuteiros e agrupamentos, e que procura inspirá-los 

também. Um caminho que começamos a construir a partir das celebrações dos 95 anos – em 

Vila Real – e que procuramos continuar. 

Acolheremos ainda a Chama do Centenário dos Caminheiros/Companheiros. 

No programa das atividades manteremos a dinâmica de jogos para os nossos escuteiros. 

Dinamizaremos um fórum para dirigentes, caminheiros e companheiros no serão do dia 

24/maio bem como uma festa escutista para todos os escuteiros na noite de 25/maio. 

Teremos a Eucaristia comemorativa na tarde de 25/maio. Estamos a criar condições para que 

os interessados possam acantonar (desde que demonstrem esse interesse na ficha de 

inscrição) e também possam jantar sexta24/05 e sábado 25/05), desde que tenham solicitado 



 

na inscrição. Os preços por refeição podem ser consultados na ficha de inscrição. Os 

contingentes podem optar pela vivência desta atividade numa de duas possibilidades:  

1 – Chegar no dia 24, com início pelas 20 horas e término pelas 23h30 horas de 25 de maio;  

2 – Chegar no dia 25, com início pelas 09h30 e término pelas 23h30. Procuramos assim, tanto 

quanto possível, oferecer a oportunidade a tantos quantos queiram participar nas 

comemorações do nosso 96º aniversário. Ainda assim, acreditamos que a possibilidade mais 

rica e interessante é a que permite a vivência nos 2 dias de atividade. Teremos ainda algumas 

surpresas que iremos anunciar nas próximas semanas, e estamos disponíveis para o 

esclarecimento de qualquer eventual dúvida.  

NOTAS:  

1 – A inscrição só é válida após o pagamento;  

2 – Para se inscreverem devem fazê-lo via agrupamento indicando o número de elementos por 

secção. O código da atividade é o 00000037 com a designação “96 anos do CNE” e será 

gerada automaticamente uma referência multibanco que será enviada para o endereço de e-

mail do agrupamento. Inscrições individuais também estão disponíveis. 

3 – Qualquer dúvida pode ser esclarecida para o e-mail cna@escutismo.pt  

 

Uma canhota amiga, 

 

 

 

 

 

Joaquim Castro de Freitas                                                                     Margarida Chagas 

 (Chefe Nacional Adjunto)                                                                  (Chefe Regional de Setúbal) 

 


