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Conselho Nacional de Representantes 
 
É já amanhã, dia 29 de Maio, que reúne em Fátima o Conselho Nacional de 
Representantes, se não sabes o que é esta importante reunião informa-te, não estejas 
desactualizado! Para conheceres todas as propostas, que irão a discussão, clica aqui 
(http://www.cne-escutismo.pt/documentacao/proximopacotao/index.htm) ! 
 

Secretaria Internacional 
 
Queres participar numa actividade internacional? Informa-te no site do CNE 
em Actividades para Ti (http://www.cne-escutismo.pt/actividades_principal.html) ! 
 
Centro Nacional de Formação Ambiental do CNE em S. 
Jacinto 
 
O Centro Nacional de Formação Ambiental do CNE em São Jacinto, Aveiro, tem 
desde 21 de Maio uma nova página da internet onde podes descobrir todas as 
condições para realizares as tuas actividades.  
Sabe mais em www.cne-escutismo.pt/saojacinto 
 

 
Se tens entre 17 e 30 anos, tempo livre no Verão (duas semanas seguidas 
entre 1 de Julho e 10 de Agosto) então vem viver a aventura de pertencer ao 
staff internacional do Centro nacional de Formação Ambiental do CNE em São 
Jacinto. Atreve-te! 
 

Comité Europeu do Escutismo 

 
O Dirigente João Armando Pereira Gonçalves foi eleito membro do Comité 
Europeu do Escutismo, no passado dia 20 de Abril, durante a Conferência 
Europeia do Escutismo que decorreu na Islândia. Dos 9 candidatos aos 6 
lugares do Comité Europeu o João Armando foi o mais votado, facto com o qual 
nos congratulamos. Actualmente o João Armando exerce o cargo de Secretário  
Nacional do Programa Educativo. Descobre o que é e quais são as funções deste cargo 
tão importante! 
Espreita qui (http://scout.kaleis.com/index.php?idarticle=202&langue=fr )! 
  
 
 
 



 
 
 
 
  

Sabias que... 

 
No site do CNE, podes encontrar várias ideias e propostas de construções? 
Para "cuscares"... 
 
No site do CNE, tens oportunidade de encontrar os contactos por email de 
todas as Juntas Regionais, de Núcleo e da grande maioria dos Agrupamentos do 
CNE? Explora (http://www.cne-escutismo.pt/contactos/index.htm )! 
 
... não é dificil explicares a um amigo teu como entrar para o CNE? 
Queres uma ajudinha? 

 
 


