Assunto: ANIMATIVA 2016
Para: Todos os Dirigentes e Candidatos a Dirigentes
> a/c do Chefe de Agrupamento
Prezados Chefes de Agrupamento e restantes membros da Direção de Agrupamento e estimados membros das
Equipas de Animação das seções:
Segue informação relativa ao ANIMATIVA2016, a qual peço o favor de fazer chegar aos restantes dirigentes e
candidatos a dirigentes do seu agrupamento.
1. O ANIMATIVA2016 decorrerá nas instalações do “Centro Cultural da Gafanha da Nazaré”, junto à Igreja Matriz
daquela cidade, no Sábado dia 24 de Setembro com o seguinte programa
09h00 ........... Acolhimento/Entrega de Materiais
09h15 ........... Prece Matinal
09h30 ........... Início dos trabalhos
- Haverá intervalo(s) para regular níveis de cafeína/teína ou de outras exigências gástricas ou “necessidades interiores”.

11h00 ........... Pausa [15’]
12h30 ........... Final dos trabalhos/Almoço
- Haverá espaço(s) disponibilizado(s) para esse efeito

2. Esta ação (ANIMATIVA2016) está no programa regional e é uma atividade de formação/reflexão da
responsabilidade da Junta Regional, coordenada pela Assistência Regional para dirigentes e candidatos a dirigentes
no ativo;
3. O tema primário deste ANIMATIVA2016 é:
«Uma Espiritualidade de Caminhos ou Um Caminho de Espiritualidades?»;
4. O perito que irá intervir no desenvolvimento do tema é o Padre João Miguel Araújo Alves, nasceu em 1979 e foi
ordenado em 13 de Novembro de 2005 na Sé de Aveiro. Fez a Licenciatura em Teologia Espiritual pela Pontifícia
Universidade Gregoriana de Roma. É Reitor do Seminário de Santa Joana Princesa, Membro da Comissão da
Formação Permanente do Clero, do Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral e Responsável pelo
acompanhamento dos novos sacerdotes e dos seminaristas do Curso Propedêutico e do Curso de Teologia.
5. A inscrição custa 0,00 euros (zero) e os participantes deverão inscrever-se necessariamente no SIIE – Sistema
Integrado de informação Escutista (onde já está ativa a ação);
6. Para esse dia cada um traz o s/almoço – como já foi referido haverá espaço(s) para a refeição;
7. Lembramos que a primeira convocatória do Conselho Regional está marcada para as 14h30 desse mesmo dia
no, pelo que em 2ª convocatória o conselho poderá ter de começar às 15h00. O Conselho Regional decorrerá
também nas instalações do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré. Recordamos ainda a esse respeito, que apenas
têm assento no conselho regional os associados que preencham as condições regulamentares [Regulamento Geral
art.42º, nº2].
A Equipa Regional da Assistência
Pe. Manuel Augusto Oliveira
Diácono Élio Simões

