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CIRCULAR N.º 02/2021-MCN
De: Mesa do Conselho de Núcleo
Para: Todos os caminheiros e dirigentes
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Assunto: Conselho de Núcleo (Cn) – Ordem de Trabalhos
Caros conselheiros
Nos termos do artigo 48.º do Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas
convoca-se o CONSELHO DE NÚCLEO para reunir no dia 17 de abril de 2021, por
via virtual, através da plataforma ZOOM.
A primeira convocatória será às 14 horas com a seguinte Ordem de Trabalho:
1.

Abertura com o Hino do Núcleo de S. Miguel e Oração

2.

Aprovação da ata do último Conselho de Núcleo

3.

VIII Acampamento do Núcleo de S. Miguel

4.

Conselho Regional de Representantes (CRR)

5.

Análise da associação ao nível de núcleo/agrupamento

6.

Diversos

7.

Encerramento pelo Chefe de Núcleo e pelo Presidente da Mesa do Conselho de
Núcleo

8.

Hino do CNE

Tratando-se de um período que implica uma atenção e adaptação constante às
normas emanadas pela DGS e pela DRS e a tomada de decisões que respeitem as
mesmas e que salvaguardem o bem-estar e a segurança de todos nós, a Mesa do
Conselho de Núcleo de São Miguel optou por manter a concretização deste plenário
na mesma data mas de forma VIRTUAL, para que nenhum conselheiro ficasse
impossibilitado de participar no mesmo devido a eventuais limitações de circulação
entre localidades.
Como já referimos, é tempo de adaptação constante e de muita paciência, acreditando
que todos estão a fazer o melhor que está ao seu alcance.
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Nos termos do n.º 2 do artigo 48.º do Regulamento Geral têm assento todos os dirigentes, noviços a
dirigentes e caminheiros, constantes do último censo e das actualizações posteriores, até 15 dias antes
da sua realização.
1934/2019 - 85 ANOS DE ESCUTISMO NA ILHA DE S. MIGUEL
1975/2020 - 45 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE S. MIGUEL
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CORPO NACIONAL DE ESCUTAS

Escutismo Católico Português
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Correio-e: mcn.saomiguel@escutismo.pt

O link para acesso ao Conselho de Núcleo é o seguinte:
https://zoom.us/j/92505137808?pwd=TVNIQ0J0VjlENWlmQWlUQ1Y3ZW1tZz09
ID da reunião: 925 0513 7808
Senha de acesso: miguel
Informamos que a plataforma ZOOM tem uma capacidade para 100 participantes. Ao
ser atingido o limite, a plataforma não aceita mais participantes.
Será solicitado registo individual, para efeitos de contabilização de presenças, através
de um link disponibilizado no início do Conselho (deverão colocar o número do
Agrupamento, nome e cargo nos campos existentes no mesmo).
Se ao longo do Conselho houver necessidade de votações serão disponibilizadas
ligações, no momento de cada uma destas, ao qual deverão aceder.
Aconselhamos o uso de câmara.
Durante o Conselho, deverão manter os micros desligados.
Quando ocorrerem dúvidas ou for dado espaço para a participação dos Conselheiros,
deverão pedir a palavra através do chat (bate papo)
Ponta Delgada e sede do Núcleo, a 30 de março de 2021.
Canhota,
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo

Pedro Paulo Viveiros Câmara
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