De:

Secretaria Regional do Programa Educativo

Para:

Agrupamentos

Assunto:

Dia da Região 2018

Ofício nº

26/2018

Data:

12 de setembro de 2018

Caros irmãos escutas,
Damos-vos as boas vindas a este novo ano escutista. Depois do ano do ABRiR e do último ano
em que fomos desafiados a REUNiR, e em que juntos COM(SEGUiMOS) viver um ACAREG memorável,
somos agora desafiados a iR e continuar o trilho do SEGUiR.
iR para SEGUiR será o lema que marcará este novo ano escuta. E para lhe dar inicio convidamo-vos para, todos juntos e num espírito de corpo e de fraternidade, nos encontrarmos no Dia da
Região e desafiarmo-nos ao espírito de iR.
E, no caminho do desenvolvimento e da evolução que temos vindo a experimentar ao longo
dos anos escutistas, chegamos ao tempo do incrível Homo sapiens (Homem que sabe). A
autoconsciência, a racionalidade e a sabedoria diferem-no não só dos seus ancestrais, mas de todos
os seres vivos que habitam o planeta terra. É graças a essas capacidades ímpares que a sociedade
humana se formou e que atualmente somos capazes de utilizar diversos sistemas de comunicação,
como o verbal, gestual e escrito, sendo possível a troca de ideias, as formas de expressão e até uma
melhor forma de organização socioeconómica. E porquê? Porque o Homo sapiens decidiu iR e
explorar sempre mais além. E cada um de nós? Estaremos dispostos a iR?
Aceitem o desafio e venham participar no Dia da Região, que acontecerá no dia 13 de
outubro, na PRAIA DE MIRA.
Programa:




9h30m – Acolhimento (Junto à Igreja da Praia de Mira);
10h00 – Celebração da Eucaristia
11h30m – Dinâmica por secções: iR?




17h00 – Dinâmica de encerramento: iR
17h30 – Fim do Dia da Região

para SEGUiR

Informações:
 As inscrições vão decorrer pelo SIIE, entre os dias 13 de setembro e 7 de outubro de
2018, com a refª R07000024;
 O custo por participante será de 1,00€. O pagamento poderá ser presencial na sede
da Junta Regional até dia 6/10/2018, ou por transferência ou depósito para o NIB

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






0033 0000 0528 0988 222 43, devendo anexar o comprovativo no SIIE até dia 7-102018;
A alimentação e os transportes serão da responsabilidade dos agrupamentos e dos
participantes;
Cada participante deverá levar a sua própria alimentação, dado que as dinâmicas por
secção acontecerão de forma vertical (por bando/patrulha-flotilha/equipaequipagem/tribo-companha e inter-agrupamentos);
Muito Importante: Cada agrupamento deverá levar para a atividade uma seta em
madeira, com as dimensões de 15cm de altura, por 30cm a 60cm (máximo) de
comprimento, onde deverá estar inscrito o número e nome do agrupamento, e a
distância da SEDE REGIONAL à Sede do Agrupamento em Km.

Para qualquer esclarecimento
geral.coimbra@escutismo.pt.

adicional

contactar

srpe.coimbra@escutismo.pt

Sempre alerta para servir,

Ricardo Dias
Secretário Regional do Programa Educativo

ou

