Encontro de Guias e Dirigentes
Caminheiros e Companheiros, Dirigentes e Serviços
O Rover do ACANAC 2017 aproxima-se e todos pretendemos que este seja um momento alto
para os Caminheiros e Companheiros do CNE. Neste sentido, a atenção às informações, o
envolvimento gradual e a participação nos momentos preparatórios, são pontos fundamentais
para que todos estejamos presentes em Idanha-a-Nova com verdadeiro espírito de

#COOPERAÇAO. Temos por isso mesmo vindo a lançar artigos na Flor de Lis com conteúdos
que julgamos serem importantes para o sucesso da nossa atividade. Em breve serão também
disponibilizados no Site e enviados em formato de newsletter para todos os Inscritos.
Parece-nos assim fundamental que possamos, em conjunto, dar um passo mais firme e
comprometido nesta preparação e queremos então promover um momento presencial que possa
garantir uma melhor transmissão da informação e que possa também tornar-se um momento de
verdadeira ignição para o nosso #ROVER!
No sentido de melhor preparar esta nossa grande atividade, vimos por este meio convocar todos
os Guias de Tribo e Dirigentes inscritos no Campo dos Caminheiros e Companheiros para um
encontro presencial a realizar em Fátima no Seminário do Verbo Divino (Rotunda Norte), no
próximo dia 2 de julho entre as 10h00 e as 17h00.
Estão já inscritos 168 Guias de Tribo e 107 Dirigentes mas esperamos poder contar com ainda
mais alguns de vós que ainda estejam na dúvida... Contamos convosco, pois será importante
para o sucesso do nosso Rover! #LIGA_TE! AQUI.
Devemos todos levar Uniforme. O almoço será livre e cada um poderá optar por levar o seu ou
procurar um local para a alimentação!
Existem Regiões que estão a facilitar a conjugação de transportes e esperamos que isso seja
ainda mais um motivo para que não haja impedimento da vossa presença!
Encontramo-nos então no Domingo Dia 2 de julho para um forte arranque do nosso #ROVER!
Chefia do Campo da 4.ª Secção do Acanac
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