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Caros Chefes e Caminheiros, 

A Equipa Projeto de Caminheiros do 11º Ciclo do Cenáculo Regional de Santarém está a 

organizar a atividade “Uma Semana na Comunidade Ecuménica de Taizé” (França), de 9 a 16 de 

Agosto de 2015 para todos os Caminheiros da Região e Chefes de Clã. A Junta Regional está a 

colaborar na divulgação e organização desta atividade. 

Nesta semana realiza-se as Comemorações dos 75 anos da Comunidade Taizé, dos 100 

do nascimento do Irmão Roger (fundador da Comunidade) e dos 10 anos da sua morte.  

Destinatários:  

 Caminheiros (Aspirantes e Noviços). 

 Chefe de Clãs. 

 Dirigentes. 

 

Programa: (ver o anexo) 

8 de agosto: 

14h - Saída de Santarém 

9 de agosto: 

13h/14 – Chegada a Taizé 

16 de agosto: 

14h - Saída de Taizé 

17 de agosto: 

13h/14 – Chegada a Santarém 

 

Objetivos: 

 Proporcionar aos Caminheiros uma experiência de encontro com Deus, consigo e com 

os outros, reforçando a experiência intercultural. 

 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. 

 Proporcionar a amizade, partilha e convívio. 

 Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns. 

 Reconhecer a simultaneidade de diferentes valores e culturas e o carácter relativo dos 

valores culturais em diferentes espaços e tempos históricos. 
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Inscrição: Para procederem à inscrição tem de preencher o Formulário online (clicar na 

hiperligação). 

 

Data de Inscrição: até 1 de junho de 2015. 

 

Custo de inscrição: 160 € (cento e sessenta euros), inclui transporte, alojamento e 

alimentação. 

 

Pagamento: O pagamento deverá ser efetuado para a Conta da Caixa de Crédito Agrícola 

com o NIB 0045 5441 40066605335 11 e enviar o comprovativo para geral@santarem.cne-

escutismo.pt. 

 

Informações: 

 Importa sublinhar que se trata de uma peregrinação e, como tal, esta atividade exige 

uma preparação para uma vivência e experiência espirituais.  

 Uma vez que houve pré-inscrições iremos dar prioridade aos Caminheiros que a 

fizeram. 

 Esta atividade é para Caminheiros, mas a Comunidade de Taizé exige o 

acompanhamento por parte de Adultos (Dirigentes), por isso deve, pelo menos, haver 

um Dirigente por cada 10 a 15 Caminheiros. 

 Devem tratar do Cartão Europeu de Seguro de Doença que é gratuito. 

 Verificar se o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade está válido. 

 Mais próximo da atividade iremos marcar uma reunião com os participantes para 

darmos mais pormenores sobre a viagem e estadia. 

 Se quiserem obter mais informações poderão aceder à página Web da Comunidade:  

http://www.taize.fr/pt_article16600.html. 

 

Para qualquer esclarecimento contactem a Chefia Regional através do correio eletrónico ou 

através do telemóvel. 

Contamos com a vossa participação! 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

 
 

 
Maria Lurdes Gameiro 

Chefe Regional 

@: chefia@santarem.cne-escutismo.pt 

tel: (+351) 969 107 760 / 960 231 166 
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