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   Aos 
   Agrupamentos do Núcleo do Oeste 
 

 
Assunto: Projecto TORRE – Núcleo do Oeste 
 

N. Ref: 09/2016         Data: 11/05/2016 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

Como é do conhecimento geral está em marcha um processo de revisão estatutária e regulamentar do 

CNE com a designação de PROJECTO TORRE.  

Já foi disponibilizado pela Junta Central para os Agrupamentos um formulário para recolha de 

sugestões, opiniões, comentários, que irá permitir uma discussão ampla de todas as questões e a todos 

os níveis do CNE. 

Neste sentido e no intuito de uma participação ativa do Oeste, a Junta de Núcleo vai promover um 

encontro no próximo dia 28 de Maio com o intuito de discutirmos em conjunto algumas das 

preocupações e vontades de mudança para o CNE. 

Este encontro será realizado no Centro Escutista do Oestes, destinando-se a todos os 

caminheiros/companheiros e dirigentes (incluindo noviços e aspirantes a dirigentes) que pretendam 

contribuir de forma ativa nesta iniciativa de mudança.  

Desafiamos, no entanto, que cada agrupamento mobilize para este encontro dois dirigentes e dois 

caminheiros, de forma a alargar o leque dos contributos e tornar a contributo do Oeste mais 

representativo. 

O encontro terá início às 17h00 e pretende-se que termine pelas 23h00. Para o jantar, sugere-se uma 

refeição partilhada, da responsabilidade de cada um dos participantes. 
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Segue-se um formulário de intenções de participação neste encontro a preencher até 25 de Maio, para 

permitir ajustar as questões logísticas às necessidades. Utilizar o seguinte link:   

http://goo.gl/forms/x5FIVNGvPW 

Desde já agradecemos a vossa disponibilidade e fazemos votos para que nos possamos encontrar 

neste encontro.  

Qualquer dúvida ou esclarecimentos não hesitem em contactar para: geral.oeste@escutismo.pt  

Rui Pedro 

 
Rui Pedro 
Chefe do Núcleo do Oeste  
cn.oeste@escutismo.pt 
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