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CNE 
CIRCULAR N.º 56/2022 

DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel 

PARA: Agrupamentos do concelho da Ribeira Grande 

2022-08-21 

Assunto: SummerCEmp 2022 -  Convite. 

O Corpo Nacional de Escutas, através da Junta de Núcleo de S. Miguel, recebeu da 

Direcção Regional da Juventude, o convite para estar na “sessão de abertura da quinta 

edição da escola de Verão da Representação da Comissão Europeia em Portugal — 

SummerCEmp 2022 —, que vai ter lugar no próximo dia 27 de agosto, entre as 17h45 

e as 18h30, na Praça do Emigrante, na Ribeira Grande e será dedicada aos 35 anos do 

Programa Erasmus.” 

Mais refere o convite “A Direção Regional de Juventude está envolvida nesta iniciativa 

e é com muito gosto que te convida a participares no momento inaugural do 

SummerCEmp, que celebra também os 35 anos do programa europeu Erasmus +. 

A sessão é antecedida por um desfile de bandeiras entre o Arquipélago – Centro de 

Artes Contemporâneas e a Praça do Emigrante. 

Pretende-se que este seja um momento simbólico, no qual desfilarão as bandeiras dos 

países europeus, unidas, formando uma bandeira gigante, em representação da 

amplitude, diversidade e valores da Europa. Esta grande bandeira será acompanhada 

por bandeiras de outras organizações, entidades e causas, pelo que fica aqui o desafio: 

junta-te ao desfile e traz a bandeira da tua organização ou da causa em que acreditas!” 

O Corpo Nacional de Escutas estará representado pelo Chefe de Núcleo e respectiva 

bandeira. Solicita-se aos agrupamentos do concelho da Ribeira Grande que se façam 

representar pela bandeira do agrupamento e respectivo porta estandarte, que poderá 

ser um pioneiro ou caminheiro devidamente fardado. Mais se solicita um pioneiro ou 

caminheiro para transportar a bandeira do Núcleo. 

Se o agrupamento pretender, poderá representar-se, ainda, por um dirigente uniformi-

zado. Nesta situação deverão confirmar, até às 13h, do dia 22 Agosto. 

A concentração é às 17:30, no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas. 

Com uma forte canhota despeço-me estando  

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo de S. Miguel 

 

 

(Paulo Alexandre Pacheco Mota)  
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