
 

 

De: Secretaria Nacional Projetos 
Para: JR, JN, Agrupamentos 
Assunto: Festa do Centenário - Inscrições 
Circular: 22-13-SNPro 
Data: 23/11/2022 
 
Caros Amigos Escutas, 
 
Estamos todos de parabéns! No dia 27 de maio de 2023 o CNE celebra 100 anos! 
Queremos convidar todos os escuteiros a estarem presentes naquela que será a grande Festa 
do Centenário, a realizar-se em Braga no fim de semana do nosso aniversário. 
 
O programa da atividade inclui diversas dinâmicas a decorrer espalhadas pela cidade.  
 
Sexta, dia 26 

• Receção a quem chega mais cedo (carece de confirmação por e-mail para 
festadocentenario@escutismo.pt) 

 
Sábado, dia 27 - Um dia repleto de atividades: 

• Fórum 100 - Uma oportunidade de discussão e debate de ideias e estratégias futuras 
sobre diversos temas aplicados ao CNE; 

• Jogo de Cidade - Vários jogos, workshops e atividades escutistas que vão permitir 
conhecer a cidade berço do CNE, compreender e viver a história da Associação e 
interagir com a comunidade Bracarense; 

• Inauguração de um monumento evocativo do Centenário do CNE; 

• Celebração Eucarística; 

• Sessão comemorativa do Centenário; 

• Termina à meia-noite. 

 
Domingo, dia 28 - Dia 1 do segundo centenário - A diversão continua: 

• Continuação dos vários jogos, workshops e atividades escutistas e visitas culturais 
espalhados pela cidade; 

 
Se pretenderem participar nas atividades de dia 27 e 28 devem inscrever-se até 27 de janeiro 
de 2023. Nesta modalidade, a atividade tem o custo de 15€ (inclui participação nas atividades 
dos dois dias; kit check-in; jantar de sábado; pequeno-almoço e almoço de domingo). 
 
Estamos a trabalhar no sentido de prevermos espaços de pernoita em Braga e nos arredores. 
Contudo, os lugares disponíveis serão limitados. Se pretenderem estadia deverão inscrever-
se até ao dia 27 de janeiro de 2023 e aguardar confirmação. Não serão aceites pedidos de 
pernoita após esta data. 
Contudo, se o agrupamento garantir pernoita por meios próprios, deve na mesma inscrever-se 
na modalidade dos dois dias de atividade, para terem acesso às atividades de dia 27 e 28 de 
maio 2023. 
 



 

 

Se apenas pretendem marcar presença no dia 27 de maio podem inscrever-se até dia 27 de 
fevereiro de 2023. Nesta modalidade, a atividade tem o custo de 10€ (inclui participação nas 
atividades, kit check-in e jantar de sábado). 
 
A inscrição será feita através do SIIE, a partir de dia 27 de dezembro de 2022 via agrupamento. 
Mais informações sobre o processo de inscrição serão enviadas por circular em dezembro. 
 
Para qualquer esclarecimento ou pedido de apoio devem contactar 
festadocentenario@escutismo.pt 
Esperamos por todos para celebrarmos em grande! 
  

 
Canhota amiga, 

 
Inês Graça 
Secretária Nacional para os Projetos 


