
 

De: Mesa dos Conselhos Nacionais 

Para: Representantes dos Agrupamentos, Representante das Juntas de Núcleo, Juntas Regionais 
e Junta Central, Comissão Eleitoral Nacional, Conselhos Fiscais e Jurisdicionais Regionais 
e Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, Representantes dos Serviços Centrais do CNE 

Assunto: Conselho Nacional de Representantes – 2ª Convocatória 

Data: 10/05/2021 

Circular: 10-MCN-2021 

 

 
Caros Conselheiros e Conselheiras, 

 
No seguimento da Circular 03-MCN-2021, o Conselho Nacional de Representantes (CNR) foi 

convocado para os dias 19 e 20 de junho de 2021. A evolução positiva verificada no país 

relativamente à pandemia, que levou já a um retorno controlado às atividades escutistas 

presenciais, permite a realização do CNR no formato previsto, ainda que com a adoção dos 

cuidados a que nos obriga o nosso sentido de responsabilidade. 

Assim, nos termos do artigo 36º, nº 4, e artigo 35º, nº 6 alínea a), do Regulamento Geral do CNE, 

convoca-se o Conselho Nacional de Representantes para reunir, nos dias 19 e 20 de junho de 

2021 em Anadia, no Pavilhão Municipal  

A primeira convocatória será às 9H00 do dia 19 de junho, estando o final previsto para as 12h30 

do dia 20 de junho, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Abertura e Oração; 

2. Período antes da ordem do dia; 

3. Ordem do dia: 

a. Ponto de situação da atividade do CNE pela Junta Central 

b. Proposta: Pagamento, a nível excecional, de apenas 50% da quota nacional (V) 

c. Proposta: Plano e Orçamento da Junta Central 2021-22 (V) 

d. Proposta: Regimento dos Conselhos Nacionais (V)  

e. Proposta: Política Nacional de Adultos (V) 

f. Proposta: Aquisição de um terreno em Antanhol, Coimbra (V) 

4. Período pós Ordem do dia; 

5. Oração e Encerramento. 

(V) indica item da agenda que será submetido a votação 

 
 
 
  

http://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/387a9143-fb88-4de9-9d84-1cfa81ea9c23


 

Relativamente à realização do CNR gostaríamos ainda de prestar as seguintes informações: 

Documentos 

As propostas e outros documentos relevantes relacionados com as mesmas, e com o CNR, podem 

ser descarregados aqui  

Programa 

Para além da agenda oficial descrita acima (a ser distribuída pelos 2 dias), o programa do fim de 

semana prevê ainda: conferência, eucaristia, e um programa especial no serão (visita às caves) 

que exigirá uma inscrição prévia (gratuita). O programa detalhado será enviado em comunicação 

posterior 

Local 

O pavilhão Municipal de Anadia situa-se no centro da cidade, sendo facilmente acessível por 

transporte privado ou público (autocarro ou comboio). A sua dimensão permite o respeito pelo 

distanciamento físico que ainda é recomendado. Para partes do programa do fim de semana 

poderão ser utilizadas as instalações do Museu do Vinho (distância a percorrer a pé). 

Em termos de alojamento, existe a possibilidade de acampar (lugares limitados), tendo os 

conselheiros total liberdade para reservar alojamento em unidades hoteleiras nas zonas próximas 

do local (Anadia). O CNE negociou condições especiais com os seguintes estabelecimentos 

(mencionar que a reserva é feita no âmbito do Encontro Nacional de Escuteiros): 

 Estalagem de Sangalhos (Sangalhos) Quarto Single: 30€/noite/quarto; Quarto Duplo/TWIN: 
45€/noite/quarto - pequeno almoço incluído. Reservas podem ser feitas via telefone: 234745133 ou via 
email: hotel@sunlive.pt 

 Hotel Cabecinho (Anadia) Quarto Single: 47,50€/noite/quarto; Quarto Duplo: 55.00€/noite/quarto - 

pequeno almoço incluído. Reservas podem ser feitas via telefone: 231510940 ou email: geral@hotel-

cabecinho.com  

 Hotel Termas da Curia (Curia) Quarto Single: 35€/noite/quarto; Quarto Duplo: 45.00€/noite/quarto - 

pequeno almoço incluído. Reservas podem ser feitas via telefone: 231519800 ou email: 

reservas@termasdacuria.com 

Há também opções de Hostels em Anadia, mais económicos, que podem ser marcados online, como 
por exemplo Guesthouse Gate5 ou Pharmacy Hostel. 

 

Inscrição 

A fim de facilitar as opções logísticas de realização do CNR é pedida uma inscrição prévia dos 

Conselheiros através do SIIE, até ao dia 11 de junho. 

préConselho 

À semelhança do realizado aquando do Conselho Nacional anterior, a MCN promoverá uma 

sessão online de apresentação do CNR e das suas propostas no dia 8 de junho de 2021, pelas 

21h30. Os detalhes da sessão serão disponibilizados em futura comunicação. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1nLAO4YqySTyT7_2OLWE7oRMNXnLcJUW0?usp=sharing
mailto:hotel@sunlive.pt
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Poderão continuar a contar com futuras comunicações da parte da MCN, e se entretanto houver 

necessidade de algum esclarecimento podem ser contatados os Serviços Centrais 

(tloja@escutismo.pt) ou a Mesa dos Conselhos Nacionais (mcn@escutismo.pt) 

 

Até ao próximo contato ficamos 

 

Sempre Alerta para Servir 

P’la Mesa dos Conselhos Nacionais 

 

João Armando Gonçalves 

Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais 

(mcn@escutismo.pt) 
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