De:

Chefe Regional e Secretária Regional Pedagógica

Para:

Chefes de Agrupamentos, Dirigentes e Candidatos a Dirigente

Assunto:

Atividade “II Semana em Taizé” – Inscrições Provisórias

Data:

Santarém, 8 de janeiro de 2019

Circular:

001-2019-CR

Caros Irmãos Escutas,
De acordo com o Plano Anual de Atividades, aprovado em Conselho Regional (24.06.2018),
iremos realizar a Atividade Regional Internacional “II Semana em Taizé” de 13 a 22 de abril de
2019, na Comunidade Ecuménica de Taizé, em França.
Finalidades do Projeto:


Proporcionar a todos Pioneiros e Caminheiros da Região de Santarém uma atividade de
cariz internacional, com partilha de experiências e desenvolvimento da interculturalidade e
fraternidade, regendo-se pela aplicação do método escutista, e no cumprimento da
Promessa Escutista como forma de testemunhar o espírito de fraternidade, idealizado por
BP;



Aumentar nos Pioneiros e nos Caminheiros a experiência de vida em comunhão e de
encontro.;



Aumentar as relações humanas entre os vários escuteiros da região e com os jovens que
estiverem na Comunidade;



Conhecer outras culturas, línguas, tradições;



Participar nas cerimónias da Páscoa na Comunidade de Taizé;



Proporcionar aos Pioneiros e Caminheiros uma experiência de encontro com Deus, consigo
e com os outros;



Permitir aos jovens relerem a sua vida quotidiana à luz do Evangelho;



Promover o ecumenismo e a partilha de valores cristãos;



Conhecer o carisma da comunidade ecuménica de Taizé e cooperar com os outros em
tarefas e projetos comuns;



Fomentar a nível de relações humanas uma aproximação de mútuo enriquecimento,
proporcionando momentos de convívio, amizade, partilha e ajuda.

Inscrição:



O custo total a pagar por participante é de 180,00 € (cento e oitenta euros) e inclui
transportes, alojamento (em regime de acampamento ou acantonamento), alimentação e
atividades.



A inscrição é para Pioneiros e Caminheiros acompanhados de Dirigentes.



É estabelecido o seguinte calendário/prazo para as inscrições:
Data

Até 31 janeiro 2019
Inscrições Provisórias
Até 28 fevereiro 2019
Inscrições definitivas

Ação
Os Agrupamentos inscrevem no SIIE, os participantes, distribuídos por
Secção, procedendo ao pagamento de 90€, por cada elemento inscrito.
Os Agrupamentos procedem ao pagamento da inscrição definitiva no valor
de 90€, por cada elemento inscrito provisoriamente, ou 190€, por quem só
agora se inscreve.

Até 7 março 2019
Inscrições “Última Hora”


Serão aceites Inscrições de “última hora” no valor total de 200,00€.

Os Dirigentes e Candidatos a Dirigente (noviços e aspirantes) podem inscrever-se até 28
de fevereiro e pagam a inscrição de 180€ (cento e oitenta euros).



Os familiares de Dirigentes poderão inscrever-se até 28 de fevereiro, pagando uma
prestação única de 200,00 €, ficando sujeitos às vagas existentes.

Inscrições Provisórias: Até 31 de janeiro serão realizadas através do SIIE (R16000014), tendo
um custo de 90,00€ (noventa euros) por participante. O pagamento deverá ser efetuado para a Conta
da Caixa de Crédito Agrícola com o IBAN PT50 0045 5441 4006 6605 3351 1 anexar o
comprovativo e enviar para geral.santarem@escutismo.pt .
Para qualquer esclarecimento contactem a Chefia Regional ou a Secretária Regional
Pedagógica através do correio eletrónico ou através do telemóvel.

Contamos com a vossa participação!
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,

Maria Lurdes Gameiro
Chefe Regional
chefia.santarem@escutismo.pt
Tel. 969 107 760 / 960 231 166

