
 

 
APRESENTAÇÃO/INTEGRAÇÃO DO CANDIDATO/A  

A DIRIGENTE PERANTE O AGRUPAMENTO OU COMUNIDADE ECLESIAL 
 
Pressupostos: 
- O(a) candidato(a) a dirigente já frequentou o Encontro Inicial e quer iniciar o 
seu Percurso Inicial de Formação.  
- Este momento deve acontecer antes de assumir o exercício de funções numa 
Unidade. 
- A Apresentação tem por finalidade dar a conhecer o(a) novo(a) Candidato(a) a 
Dirigente, que assume então um compromisso com o Corpo Nacional de Escutas. 
É o ato de Apresentação que constitui o novo elemento adulto, a partir de então, 
como Candidato(a) a Dirigente. 
- Este compromisso realiza-se por anuência expressa do novo elemento adulto 
perante os termos de Adesão apresentados pelo Chefe de Agrupamento, ou quem este designe. 
 
Momento: Definir segundo conveniência local (se possível na Eucaristia)  
 
Secretário/a de Agrupamento: Leitura da ordem de serviço nº. 
Ao ouvir o seu nome, o(a) candidato(a) a dirigente responde com a sua Divisa e avança para próximo do 
altar. 
 
Chefe de Agrupamento: 
Perante o Assistente (pároco) e a Comunidade Cristã apresento-vos o(a) novo(a) adulto(a) 
disposto(a) a fazer um percurso de formação para ser Dirigente do Corpo Nacional de Escutas 
– Escutismo Católico Português, no nosso Agrupamento. Terá a fase do Discernimento e um 
Percurso de obrigações correspondentes a um(a) candidato(a) a Dirigente do CNE.  
Hoje, o(a) _________________(nome do CD), casado(a) / solteiro(a), residente nesta paróquia 
(ou noutra) é acolhido(a) na Equipa de Animação (especificar a Unidade), onde deverá 
permanecer até à sua «Promessa» de Dirigente, tendo como finalidade propiciar-lhe uma vasta 
oportunidade formativa enquanto Adulto(a) no Escutismo e acompanhado(a) 
pelo(a)___________________ (nome do chefe) seu(sua) Tutor(a). 
 
Convida o(a) tutor(a) do(a) candidato(a) a juntar-se a ele(a) 
 
Chefe de Agrupamento: Explicação da insígnia. 
Entrego-lhe a insígnia de cor de fundo laranja que usará até ao dia da «Promessa»! Sinal de 
entusiasmo e de atitude positiva, como é apanágio de qualquer adulto no Escutismo. 
A Cruz de S. Tiago é composta pela Flor-de-Lis em duas das extremidades e por um punhal.  
Com esta insígnia, este(a) Candidato(a) a Dirigente deve assumir a identidade de Peregrino(a), 
disposto(a) a realizar um percurso de formação exigente e difícil mas não impossível; e deve 
assumir ainda a força de caráter e sentido eclesial, qual lâmina, que se pretende de um(a) 
verdadeiro(a) dirigente do CNE para estar ao serviço da comunidade em benefício das crianças 
e dos jovens! 
Que a fortaleza do Espírito Santo o(a) acompanhe neste caminho!  
 
Chefe de Agrupamento ou o Tutor(a) entregam a insígnia ao(à) candidato(a) a dirigente. 
 
Cântico (apropriado)  


