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Caros Pioneiros e Marinheiros,
Cada um de nós começa a vida no escuro, de olhos fechados e corpo curvado, centrados em
nós mesmos e num mundo que é nosso, e entendemos como só nosso. Mas para SEGUiR e termos
a oportunidade de nos tornarmos seres marcantes é necessário ABRiRmo-nos ao mundo. O nosso
Pai “faz com que o Sol se levante sobre os bons e os maus» (Mt 5, 45) e convida-nos a uma
verdadeira coragem: ser mais fortes do que o mal, amando a todos, incluindo os inimigos”.
Temos de nos concentrar nesta nossa origem e sentirmo-nos verdadeiros Homo habilis na
vontade de ABRiR para o desenvolvimento e consolidação de capacidades e competências, valores,
sentimentos, vontades e regras que devem reger o nosso EVOLUiR. “Poderão considerar-vos
sonhadores, porque acreditais numa humanidade nova, que não aceita o ódio entre os povos, não vê
as fronteiras dos países como barreiras e guarda as suas próprias tradições, sem egoísmos nem
ressentimentos. Não desanimeis! Com o vosso sorriso e os vossos braços abertos, pregais
esperança e sois uma bênção para a única família humana que, aqui, tão bem representais».
É no regresso à origem das origens, na perspicácia de um Homo habilis que deve existir
dentro de cada um de nós, que convidamos todas as comunidades e frotas a participarem no
Encontro Regional de Pioneiros e Marinheiros (ERPM) da Região de Coimbra, que decorrerá nos
próximos dias 10, 11 e 12 de março de 2017.

Desenraízem-se e venham ABRiR para um mundo melhor.
Informações gerais:
Data: 10 a 12 de março de 2017 (sexta à noite e domingo à tarde)
Local: O local escolhido para o início do encontro são as Ruínas de Conímbriga (Condeixa) (sextafeira, dia 10, pelas 21h) e este terminará no Parque Escutista em Penela (domingo, dia 12 de março,
pelas 16h).
Regime: Acampamento
Custo: 10,00€ por elemento (Transferência ou depósito na conta 0033 0000 0528 0988 222 43 com
envio de comprovativo para geral.coimbra@escutismo.pt).

Junta Regional de Coimbra
tel 239 833 782 | telm 967 748 916
e-mail: geral.coimbra@escutismo.pt

Informações adicionais: Nas próximas semanas serão divulgadas informações e/ou detalhes mais
específicos relativamente à atividade.
Inscrições: No SIIE até dia 26 de Fevereiro de 2017
Informações relativas à inscrição:
- A inscrição deverá ser feita por Equipa;
- Cada equipa deverá ter no máximo 8 elementos;
- Cada comunidade/frota deve ser acompanhada por, pelo menos, 1 dirigente.

Canhotas amigas,

Ricardo Dias
Secretário Regional do Programa Educativo

