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CNE

CIRCULAR N.º 38/2014
DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel
2014-10-28
ASSUNTO: 80 anos da fundação do CNE em S. Miguel – desfile
Inserido na cerimónia de encerramento das comemorações dos 80 anos da fundação
do Corpo Nacional de Escutas em S. Miguel a Junta de Núcleo pretende realizar, na
freguesia de Fenais da Ajuda, um desfile entre as igrejas dos Santos Reis Magos e a
de Nossa Senhora da Ajuda.
Este desfile será composto pelas bandeiras dos agrupamentos, uma charanga seguido
dos caminheiros e dirigentes participantes na cerimónia. Os participantes no desfile
terão obrigatoriamente de estar fardados.
A concentração para o desfile será às 13:30 na Igreja Paroquial dos Fenais da Ajuda
— Igreja dos Santos Reis Magos.
Convidam-se os caminheiros (aspirantes, noviços e investidos) e dirigentes (aspirantes, noviços e investidos) a integrarem a referida charanga com os tambores dos
respectivos agrupamentos.
Para que haja uniformização no ritmo realizar-se-á, no próximo Sábado, dia 1 de
Novembro, entre as 10 e as 12 horas, na Casa do Escuteiro, um ensaio, promovido
pelo chefe Pedro Amaral, com o toque oficial do C.N.E. Para este ensaio os
participantes poderão participar desfardados e munidos dos respectivos tambores.
Pretende-se que esta actividade seja um marco na história do C.N.E. em S. Miguel
pelo que apela-se à maior participação possível de caminheiros e dirigentes por
agrupamento.
Da cerimónia constará a seguinte agenda:
13:30 – Concentração junto à Igreja dos Santos Reis Magos;
14:00 – Início do desfile;
14:30 – Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda;
15:30 – Sessão solene;
16:30 – Pico de honra.
Atendendo à natureza formal do evento recomenda-se o uso da farda de gala.
Igualmente apela-se aos agrupamentos, levarem a bandeira do agrupamento e um
porta-estandarte para a eucaristia e sessão solene.
As viaturas dos participantes deverão ser estacionadas no parque de apoio ao campo
de futebol, junto à Igreja de Nossa Senhora da Ajuda.
Com os melhores cumprimentos, creia-nos
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Chefe de Núcleo
__________________
José Maria Tavares Cardoso Jorge
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