
 

De: Patrulha Geração Sem Medo – Que Todos Sejam Um 

Para: Escuteiros e Dirigentes 

Assunto: ARAE 2015  

Data: 21/07/2015 
 
Caros Escuteiros e Dirigentes, 
 
Espero que estejam a viver o presente ano escutista de forma tão intensa quanto possível. 
Que, tal como Abraão, o nosso modelo neste ano, aceitem os desafios que vos são 
lançados e ponham os “pés ao caminho e as mãos à obra”. 
 
“Para onde vais?” foi a interrogação que vos fizemos na última Abertura Regional. Por esta 
altura, devem já ter dado passos largos no vosso caminho e estarão mais próximos de 
encontrar uma resposta. 
 
Apesar de ainda termos muitas atividades pela frente, é tempo de começar a preparar o 
próximo ano. Nesse sentido, é com enorme alegria que vos convidamos para participar na 
Abertura Regional do Ano Escutista 2015/2016, este ano a realizar-se no Núcleo de 
Barcelos, no dia 4 de outubro de 2015 (a data será alterada caso as eleições legislativas 
sejam neste dia). 
 
Neste próximo ano escutista, seremos acompanhados pela figura de São Francisco de Assis 
e viveremos sob o tema O que vais fazer?. 
 
Também por que neste ano pastoral vivemos a Fé Anunciada, propomos que, tal como S. 
Francisco de Assis, nos interroguemos sobre o que Deus quer de nós e façamos que a 
nossa resposta seja um anunciar através de gestos de amor e dedicação ao próximo. 
Este desafio de amar sem limites é anunciar Jesus Cristo e dar um testemunho alegre da 
sua presença em nós, para que se torne presença viva nos outros. Que o anúncio seja o 
amor. 
 
Inspirados pelo desafio da citação “Assim como Eu fiz, vós façais também.”, o que vai 
fazer cada um de nós? 
Sejam audazes e aceitem o desafio de deixar o mundo um pouco melhor do que o 
encontraram. 
 

Programa provisório: 
 
08:30 – Receção dos Agrupamentos 
 
10:00 – Eucaristia 
 
12:00 – Animação  



 

 
12:30 – Saída para as arenas das secções e almoço 
 
13:00 - Ateliês e jogos 
 
15:15 – Concentração na arena principal 
 
15:30 – Lançamento do ACAREG e festa de encerramento 
 
16:30 – Canção do Adeus 
 

Para que possamos preparar a atividade da melhor forma, precisamos que vocês se 
inscrevam até ao dia 5 de setembro. Podem fazê-lo através do seguinte link: 
 
http://goo.gl/forms/Ozpdboidzv 
 
Naturalmente que podem, devem e agradecemos que se inscrevam antes da data limite! 

Brevemente, faremos chegar mais informações acerca desta grande atividade, assim como 
de todas as dinâmicas. Fiquem atentos, pois temos novidades! 
 

Por fim, informamos ainda que, como habitualmente, vamos ter insígnias anuais. Com a 
aquisição da estrela central oferecemos a insígnia da ARAE. 

Caso tenham dúvidas, contactem-nos. 

 

Deixo-vos os votos de um verão cheio de atividades escutistas! 

Uma forte Canhota, 
 
 
O vosso Chefe Regional, 
 
 
 
 
___________________________________ 


