
 
 
 
 

Circular nº 34/2004 
de 

12 de Abril 
 
 
 
 
De: Equipa Nacional da I Secção 
Para: Juntas Regionais, Juntas de Núcleo e Agrupamentos 

Assunto: Dia de Aquelá  

Caros Amigos e Amigas, 
 

Vimos neste momento confirmar a realização do encontro nacional do Dia de Aquelá, o qual decorrerá como 
previsto no fim de semana de 15 e 16 de Maio no Centro de Interpretação das Nascentes do Alviela - Olhos de 
Água - Alcanena. 
 

Estão convidados todos os Aquelás e seus adjuntos (dirigentes ou CIL’s): desde os responsáveis pedagógicos 
regionais e de núcleo da I secção aos chefes de unidade. 
 

As inscrições que decorrem até ao dia 30 de Abril, podem ser enviadas directamente ou através do site, mas 
só serão consideradas aceites se acompanhadas do pagamento e depois de validadas pela Junta Regional 
respectiva. O valor da inscrição (20€) inclui as refeições principais, a dormida no parque de campismo (anexo) 
e algum material a fornecer. 
 

Programa: 
 

Sábado -15 de Maio 
9h00 - Acolhimento e check-in. Montagem das respectivas tendas. 
10h00 - Boas vindas e início dos trabalhos. 
10h30 - 1º momento de formação - Género / Afectividade 
12h30 – Almoço 
14h00 - 2º momento de formação - Género / Afectividade 
16h00 - Intervalo 
16h00 - Recolha de sugestões para o projecto RAP. Trabalho de grupo. 
20h00 - Jantar 
21h30 - Celebração - Pelo Assistente Nacional e pelo Assistente Nacional da I Secção 
22h30 - Momento de partilha - Em grupo 
23h00 - Ceia Interregional - Com os contributos trazidos por cada participante                                
23h45 - Oração, recolher e Silêncio. 
Domingo 
7h30 - Alvorada e higiene 
8h00 - Pequeno Almoço 
9h00 - Recolha de sugestões para a actualização das metodologias. Trabalho de grupo 
10h45 - Intervalo 
11h00 - Continuação dos trabalhos 
12h30 - Almoço 
14h00 - Oficinas de Formação - por inscrição 
15h00 - Intervalo 
15h30 - Oficinas de formação - por inscrição 
16h30 - Avaliação do encontro e encerramento. 
17h00 - Desmontagem e partida. 
 

Informações mais detalhadas sobre o programa, os temas das oficinas de formação em que os participantes se 
podem inscrever e os detalhes sobre o acesso ao local, serão enviadas oportunamente aos inscritos. 
 

Contamos com a vossa participação e esperamos encontrarmo-nos todos neste encontro. Inscreve-te! 
 

Sempre Alerta para Servir, 
 

A Equipa Nacional da I Secção 
 
 

 


