De:

Equipa Regional dos Pioneiros (ERP)

Para:

Equipas de Animação da III Secção

Data:

29 de maio de 2017

Referência Circular n.º 8/ERP/2017
Assunto:

Avisos e Inscrição para o Dia do Patrono - S. Pedro

Caros Dirigentes das Equipas de Animação da III Secção
Conforme combinado na 3.ª IBANDLA, no dia 1 de julho, vamos celebrar o nosso
patrono de uma forma diferente:
Tema/mística: Construir com S. Pedro. “Como pedra viva do Templo do Senhor, és
chamado a assumir o teu lugar na construção dessa Igreja, colocando os teus talentos
ao serviço da Comunidade e assumindo a tarefa de ser construtor. O desafio é que
sejas capaz de ultrapassar as tuas perplexidades, compreendas a grandeza do amor de
Deus e te assumas como cristão convicto e actuante”.
Simbologia: Cada Equipa leva uma caixa idêntica à imagem, deve ser personalizada de
forma a representar a Equipa de cada um e ainda com a mística da atividade.
Local: Praia fluvial de Fráguas – Vila Nova de Paiva. Coordenadas GPS – 40.836620, 7.768279.
Horário:
09H00 – Chegada e organização para o check-in.
09H30 – Check-in, através de uma apresentação sobre S. Pedro máximo 4 minutos
cada Comunidade, alerta-se que às 09H30 começa a atividade com quem estiver.
10H00 – Jogo sobre S. pedro na água e no solo. Devem levar fato de banho por dentro
da farda para permitir uma dinâmica mais rápida.
13H00 – Almoço – porco no espeto, pão, sumo e água.
Arraial
17H00 – avaliação do Empreendimento geral.
18H00 – Eucaristia.
19H00 – Canção do Adeus.
Fardamento: Lenço, Chapéu/Boina, T-shirt, Calções de campo.
Inscrições: Até ao dia 11 de junho de 2017.
Valor: 1€, fazer a transferência bancária para a conta (IBAN PT50 0018 0003 2288
89370208 1), enviem o comprovativo de pagamento.
Material: Cantil, lanche para o meio da manhã, toalha, protetor solar e copo.
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Se tiverem dúvidas, não hesitem em contactar a ERP através do e-mail
pioneiros.viseu@escutismo.pt ou do telemóvel 965 877 565 ou através da página
do facebook www.facebook.com/DRPIIIViseu/.

Forte canhota

Viseu, 29 de maio de 2017
O Chefe da ERP
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