10.100 fm - Sintoniza-te nos Trilhos da Misericórdia

Peregrinação Nacional de Escuteiros a Fátima
- INFORMAÇÕES INICIAIS -

1. Introdução
Na sequência da reunião dos Chefes Regionais, durante a qual foi apresentado o projeto
da Peregrinação dos Escuteiros a Fátima (PEF), vimos apresentar as informações que
agora estão estabilizadas e que são resultado do amadurecimento de vários contributos
entre os quais os dos próprios Chefes Regionais.
Pode-se dizer que esta é verdadeiramente uma atividade de todo o CNE para todos os
Escuteiros, uma vez que para ela muitos contribuíram e contribuem.
No entanto estamos agora no início deste desafio. Este desafio só fica completo e
atingido se conseguirmos uma presença massiva de todo o CNE e outros Escuteiros que
se nos queiram associar.
As regiões, as juntas regionais e os chefes regionais e de núcleo têm a alegre missão de
cativar e motivar todos os seus associados, criando o clima e as condições para que esta
atividade seja a atividade por excelência de arranque do ano Escutista de 2016 / 2017,
ano de comemoração do Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima.
Vamos assim fazer uma única abertura de atividades de todo o CNE e vai ser em Fátima.
Protegidos por Nossa Senhora mãe dos Escuteiros, vamos dizer SIM a esta Peregrinação
que nos unirá ainda mais como Corpo Nacional de Escutas.
2. Enquadramento:
Em 2017 comemora-se os 100 anos das Aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos em
Fátima.
No caminho das comemorações do centenário das aparições de Fátima e no âmbito do
Jubileu da Misericórdia o CNE dinamizará uma Peregrinação de Escuteiros a Fátima.
A preparação e vivência desta Peregrinação será grande desafio para toda a associação.
O centenário da Aparições será uma oportunidade para os Escuteiros se tornarem
também peregrinos de Fátima, viverem este caminho no aprofundamento e acolhimento
da Mensagem de Fátima.

3. Objetivos:
O CNE deseja dinamizar uma Peregrinação Nacional com os seguintes objetivos:
- Reafirmar e reforçar a sua identidade católica;
- Participar ativamente nas comemorações do centenário das aparições de Fátima como
movimento da Igreja;
- Proporcionar aos participantes um conhecimento aprofundado da mensagem de
Fátima;
- Integrar as grandes linhas de enquadramento temático: Centenário Aparições de Maria
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4. Data
A atividade tem uma fase prévia de adesão. No entanto a data presencial em Fátima será
nos dias 08 e 09 de Outubro de 2016.
5. Participantes
A atividade é dinamizada pela Junta Central do CNE através de uma equipa constituída
especificamente para este fim. Tem como destinatários todos os Escuteiros do CNE e
também de outras associações portuguesas ou estrangeiras que se nos queiram associar.
Essas associações serão formalmente convidadas.
6. Dinâmica
A Peregrinação terá a seguinte estrutura que decorrerá em linha temporal:

7. Fases da PEF:
7.1 Inscrições / Pagamentos e fase ACEITAR
A atividade presencial decorrerá num período temporal que é antecedido pelas férias.
Assim, por esta razão e para proporcionar aos participantes uma fase de aceitação e de
comprometimento com este desafio, foi definido o prazo de inscrições de 13 de maio
a 13 de junho de 2016.
As inscrições serão realizadas apenas através do SIIE. Serão realizadas por
agrupamento, sendo que serão válidas depois do recebimento do valor de inscrição de
9,00€ por participante (os agrupamentos farão transferência para a conta da Junta
Central, da soma resultante dos participantes inscritos, enviando o comprovativo para
um email a indicar pela equipa dinamizadora da PEF).
Cada Junta Regional poderá acompanhar a evolução das inscrições da respetiva região
através do SIIE.
No ato de inscrição será pedido, aos escuteiros (a partir dos pioneiros inclusive), um
email válido. Por essa via pretende-se uma dinamização que motive à participação.
Após a receção das inscrições a equipa de dinamização da PEF enviará para os
agrupamentos por correio um "pack" com materiais que contribuirão para a vivência da
fase ACEITAR no Agrupamento. Estes materiais e subsídios indicarão propostas para
desenvolvimento e pequenos trabalhos para serem executados pelos Escuteiros dos
Agrupamentos e que serão depois transportados para a fase presencial da PEF.
Igualmente se enviará materiais de comunicação para divulgação da peregrinação nos
meios de cada comunidade local.
Está prevista ainda uma segunda fase de inscrições disponível para os Aspirantes e reingressados no CNE durante o mês de setembro de 2016, em datas a anunciar.
7.2 PEREGRINAR (dia 8 de outubro de manhã)
Os inscritos chegarão a Fátima preferencialmente em Autocarro. Espera-se um grande
número de participantes, por isso, o transporte que permitirá menor conflito de trânsito
é o autocarro.
O início da atividade não será em Fátima, mas sim numa de 10 localidades nas
imediações de Fátima (entre 4 a 7 km de distância de Fátima). Pretende-se que os
participantes possam desenvolver uma pequena peregrinação na qual se coloquem
perante a Mensagem de Fátima.
Portanto, os autocarros ao chegarem próximo de Fátima deverão ter como destino um
destes 10 locais que serão comunicados agrupamento a agrupamento previamente. Caso
venha mais que um agrupamento por autocarro, esta informação deverá ser comunicada
à equipa organizadora.
Os participantes terão acesso prévio a conteúdos e propostas de desenvolvimento
destas peregrinações, as quais serão geridas "in Loco" pelas equipas de animação das
unidades.

O horário de chegada não é único. Para evitar conflitos com demasiada aglomeração de
autocarros, o período de chegada será entre as 09.30 e as 11.30, sendo que os
agrupamentos mais distantes serão os que farão o chek in mais tarde. A informação com
o horário de chegada será comunicada aos agrupamentos.
Esta fase PEREGRINAR terminará em Fátima na Capelinha das Aparições. Este encontro
ou chegada à Capelinha será celebrado pelas unidades / agrupamentos. Serão dadas
pistas e orientações para esta dinâmica.
7.3 INTERPRETAR (dia 8 de outubro à tarde)
Todas as atividades durante a tarde serão geridas pelos chefes de unidade /
agrupamento.
A equipa dinamizadora da PEF disponibilizará em ficheiro um conjunto de propostas e
dinâmicas que estarão disponíveis em Fátima para aprofundamento da Mensagem de
Fátima. Estarão disponíveis peças de teatro, contacto com locais marcantes, dinâmicas
preparadas por religiosos e religiosas em congregações de Fátima, dinâmicas próprias
do Santuário de Fátima. Poderão também ser dinamizadas outras dinâmicas pelos
próprios chefes de unidade / agrupamento a partir dos materiais que serão
disponibilizados.
Durante a tarde haverá uma cerimónia formal de início da peregrinação na Capelinha
das Aparições, às 17.00h, a qual será participada por representantes das regiões /
núcleos e convidados.
O final desta fase é às 18.00h.
7.4 VIVENCIAR (dia 8 de outubro à noite)
Durante a noite do dia 8 de outubro os participantes dirigir-se-ão ao recinto do
santuário de Fátima para a participarão nas celebrações habituais do Santuário:
Recitação do terço e Procissão de velas. Estas celebrações têm início às 21.30h
Após este momento os participantes irão descansar.
(há ainda a hipótese de serem preparadas atividades específicas por secção. Esta
hipótese não está ainda definida).
7.5 CELEBRAR (dia 9 de outubro de manhã)
Após a alvorada e preparação matinal, os participantes participarão na celebração da
Eucaristia.
Prevê-se que sejam feitas caminhadas por região até ao recinto do santuário (a partir
das 09.00h).

A eucaristia iniciar-se-á às 11.00h, sendo a última atividade da peregrinação. Após o
términus da Eucaristia, a PEF termina. O regresso é gerido e planeado pelos
Agrupamentos.
8. ESTADIA
A estadia será em regime de acampamento. Será no
parque 13 e 14 do santuário de Fátima.
A implantação dos locais de acampamento das
regiões será feita pela equipa dinamizadora da
PEF. O local será dotado de condições básicas de
estadia: sanitários portáteis, pontos de água e
pontos de luz.
A montagem de campo será depois das 18.00h do
dia 8. As desmontagens de campo serão geridas
pelos agrupamentos (ou antes das 09.00 do dia 09
ou depois do final da peregrinação).
9. ALIMENTAÇÃO
A alimentação será da seguinte forma:
Sábado almoço
Sábado lanche
Sábado jantar

Volante (a trazer de casa)
Volante (a trazer de casa)
A trazer de casa. A equipa dinamizadora da PEF fornecerá apenas
uma sopa 350cl (Sopa do Peregrino). Será fornecida em "covete"
com talheres descartáveis.
Domingo Pequeno Será fornecido um pack individual com os seguintes alimentos
Almoço
(para o Pequeno almoço e almoço): 1 pão; 1 doce individual; 1
iogurte liquido; 1 água 0,50 cl; 1 sandes Carne Assada c/ Alface; 1
Domingo Almoço
sandes Mista; 1 sumo néctar; 2 peças de fruta; 1 barrita.
10. CONTACTOS
As dúvidas, sugestões ou comentários deverão ser encaminhados para o email:
cnefatima2016@escutismo.pt. Também poderá ser contactado o Assistente nacional, Pe.
Luís Marinho (an@escutismo.pt) ou o dirigente Pedro Ascenso (cr.leiria@escutismo.pt).
A equipa dinamizadora da
Peregrinação dos Escuteiros a Fátima

