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Agrupamentos

Caros Pioneiros e Marinheiros,
… considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois
vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma (Tiago 1,2-4)
Pois bem… o Tecoree é isto mesmo… é darmos prova da nossa habilidade e da nossa fé… é mostrar
coragem e com a nossa REUNiR de forma a que possamos SEGUiR em frente no caminho da fé e do
próximo.
Este ano o Tecoree desenvolve-se em moldes diferentes… começa com uma eliminatória na
região de cada pioneiro/marinheiro, para depois, com os restantes pioneiros/marinheiros do país, dar
prova em atividade nacional. Por isso é com orgulho que aceitei este desafio de ser o Embaixador da
Região de Coimbra e assumir o compromisso de, com a Equipa Regional do Programa Educativo,
promover, divulgar, preparar e executar na nossa região o desafio proposto aos nossos
pioneiros/marinheiros.
É chegado o momento de dar as primeiras indicações… assim é com um grande prazer que
desafiamos e convidamos todas as equipas de pioneiros/marinheiros da nossa região, a
experimentarem e participarem no Tecoree. Esta eliminatória regional será uma forma de todos
podermos experimentar esta atividade e aqueles que mais se distinguirem e atingirem os objetivos,
poderem depois participar na eliminatória Nacional.
A nossa prova de seleção regional acontecerá no próximo dia 7 de janeiro de 2018 e o local
escolhido para a atividade é o Campo Escola Dom Pedro, em Cantanhede (Agrupamento 382Cantanhede).
As inscrições para a atividade deverão ser realizadas no SIIE até dia 19 de Novembro de
2017.
Em anexo re-enviamos o regulamento divulgado pela equipa nacional para o TECOREE.
Aproveitamos desde já para solicitar aos acompanhantes das equipas com intenção de
participar que comuniquem desde já essa intenção para erpe.coimbra@escutismo.pt e
srpe.coimbra@escutismo.pt, a fim de lhes serem dadas mais informações adicionais.
Vamos fazer deste 1º Tecoree da região uma atividade para nos REUNiR e que às equipas
lhes permita SEGUiR para a prova nacional.
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Embaixador Tecoree Região de Coimbra
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