De:

Equipa Regional das Comemorações dos 90 anos

Para:

Agrupamentos da Região

Data:

20 de novembro de 2017

Assunto:

Eucaristia de Ação de Graças pelos 90 Anos

Caros Escuteiros da Região de Viseu,

O Escutismo na Região de Viseu está em festa! Em festa porque comemoramos 90 anos
da existência de Escutismo. As comemorações dos 90 Anos tiveram início em novembro de
2016 e decorrem até ao final do corrente ano, procurando envolver todos os Escuteiros da
Região, celebrando e reforçando o espírito de corpo, valorizando o património pedagógico e
cultural que adquirimos ao longo de todo este tempo e potenciando o envolvimento da juventude
na Cidade de Viseu. Recordar o passado enche-nos a todos de alegria e orgulho, pois sabemos
o quão importante tem sido o Escutismo na vida de muitos que fizeram, fazem e farão parte
desta nossa associação. Só uma herança rica, deixada por sucessivas gerações de escuteiros é
que nos permite ser o que somos hoje, o maior movimento de juventude de Portugal.
Conforme previsto no Plano e Orçamento de 2017, no
âmbito das comemorações dos 90 anos de Escutismo na Região de
Viseu, temos previsto a realização de uma Missa de Ação de
Graças com o objetivo de recordar a data da realização das
primeiras Promessas de Escuteiros na Região. A celebração terá
lugar no dia 17 de dezembro de 2017, pelas 16H00, na Sé
Catedral, em Viseu. Foi precisamente há 90 anos atrás, no dia 18
de dezembro de 1927 que os primeiros Escuteiros realizaram a sua
Promessa. Assim, no mesmo espírito de entrega, de renovação e de compromisso, convidamos
todos a estarem presentes.
Com o objetivo de envolver todos, iremos distribuir as tarefas do mesmo modo que temos
feito nas Concentrações Regionais. Assim, agradecemos aos Agrupamentos que nos digam via
e-mail (cra.viseu@escutismo.pt) até 30 de novembro, qual a tarefa que poderão desempenhar:
Acólitos; Salmo; Leituras; Oração dos Fiéis; Ofertório; Comunhão (organização); e Ação de
Graças. Caso haja mais do que um Agrupamento a escolher a mesma tarefa, esta será atribuída
ao primeiro que responder. A coordenação destas tarefas assim como os Cânticos estará a
cargo da CRAdj, Bela Jorge. Pedimos também a todos os que tocam viola que a tragam para a
Eucaristia. As fotocópias com os cânticos serão dadas no dia.
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Com a esperança de vos ver a TODOS
no dia 17 de dezembro, agradecemos a
divulgação

desta

atividade

no

vosso

Agrupamento, de forma a chegar a um maior
número de escuteiros! Gostaríamos de poder
contar com uma forte participação de toda a
Região!

Vamos continuar a participar na celebração dos 90 anos do
Escutismo em Viseu?

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,

A Equipa Regional para as Comemorações dos 90 anos

Contactos:
- Bela Jorge – Chefe Regional Adjunta
Telemóvel: 966 789 322
E-mail: cra.viseu@escutismo.pt
- Equipa Regional de Comemoração dos 90 anos,
Telemóvel: 962 727 381 (Pedro Vasconcelos)
E-mail: 90anos.viseu@escutismo.pt
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