
 

De: Secretaria Nacional Pedagógica- Equipa Projeto do Cenáculo Nacional 

Para: JJRR, JJNN 

Assunto: 20º Ciclo do Cenáculo Nacional – Fórum Nacional de Caminheiros, Companheiros e 

Aeronautas 

Circular: 21-14-SNP 

Data: 06/10/2021 

 

Caras Chefias de Núcleo e Região, 
 
Vimos por este meio e em nome da Equipa Projeto do Cenáculo Nacional dar algumas 
informações relativas ao 20º Ciclo de Cenáculo Nacional que irá decorrer ao longo do próximo 
ano escutista. 
 

Como é do vosso conhecimento, o Cenáculo é um fórum de Caminheiros para Caminheiros, 
com função consultiva, onde se pretende criar um espaço de debate de temas de interesse 
para os jovens adultos da IV secção. Realiza-se localmente, em quase todas as Regiões e 
Núcleos do país; e também a nível nacional, onde participam os representantes de cada 
Núcleo/Região eleitos localmente. 
 

A plataforma SIIE - Sistema Integrado de Informação Escutista - é utilizada com duas 
finalidades: 

 inscrição dos representantes nos encontros de Cenáculo Nacional 

 nomeação dos novos representantes de Núcleo/Região, após serem eleitos nos 
Cenáculos Locais 

 

Abaixo apresentamos uma linha temporal do 20º Ciclo e uma síntese de quando o SIIE terá 
de ser utilizado: 
 

20º Ciclo de Cenáculo Nacional Utilização do SIIE 

1º Encontro Nacional 
(26 a 28 de novembro de 2021) 

Inscrições dos representantes na atividade 

Encontros Locais 
(11 a 13 de março de 2022)* 

Nomeação dos novos representantes 

2º Encontro Nacional 
(29 de abril a 1 de maio de 2022) 

Inscrições dos representantes na atividade 

 



 

*Esta data é proposta pela Equipa Projeto para a realização de todos os Encontros de 
Cenáculo Local com o objetivo de garantir representatividade de cada Região/Núcleo no 2º 
Encontro Nacional, tornando o projeto mais coerente e uniforme.  
 
Desta forma, quem irá participar no 1º Encontro Nacional de 26 a 28 de novembro serão os 
representantes eleitos nos Encontros Locais do 19º Ciclo de Cenáculo Nacional.  
 

Podem consultar as nomeações dos vossos representantes através do link: 
https://siie.escutismo.pt/nacional/List?xml=atividades/listagens/Ciclos  
 

Aproveitamos também para divulgar os contactos dos Observadores do 20º Ciclo de Cenáculo 
Nacional: 

Carlos Araújo: 918739602 
Cristina Silva: 917275234 

 

Caso surja alguma dúvida relativa a este ou outros assuntos, não hesitem em contactar-nos: 
Joana Catré (Coordenadora): 917150098 
Tomás Apolinário (Coordenador Adjunto): 966071686 
E-mail Cenáculo: ep.cenaculo@escutismo.pt  

 

Uma Canhota Fraterna, 

 
 
 

 
 
 
Joana Catré e Tomás Apolinário 
Coordenação do 20º Ciclo de Cenáculo Nacional  
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