
 

De: Assistência Nacional 

Para: Juntas Regionais, Juntas de Núcleo e Agrupamentos 

Assunto: Simpósio «Lugares da afetividade e da sexualidade na configuração da identidade pessoal» 

Data: 04-01-2023 

Circular: 01-AN-2023 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

Enquadrado no Projeto «Entre Linhas. A sexualidade humana: entre a natureza, a cultura e a 

liberdade», que está a ser desenvolvido desde 2020 pelo CNE, com o apoio da Fundação Porticus, e em 

parceria com outras instituições, como a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, o 

Secretariado Nacional da Educação Cristã o Movimiento Scout Católico e a Conferência Internacional 

Católica do Escutismo – Região Europa Mediterrâneo, vai decorrer nos dias 28 e 29 de janeiro de 2023, 

no Auditório da Escola Superior Agrária de Coimbra, o Simpósio «Lugares da afetividade e da sexualidade 

na configuração da identidade pessoal». 

 

Durante dois dias, o programa deste simpósio pretende ser uma oportunidade para consolidar o trabalho 

desenvolvido no contexto do Projeto Entre Linhas e criar espaços de diálogo e partilha nos contextos social, 

escutista, eclesial e académico, contando com a dinamização por parte de diferentes oradores. A 

participação está aberta a escuteiros, a professores de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), a 

Catequistas, a educadores em geral e a todos os interessados nesta temática. As inscrições serão feitas 

mediante preenchimento do formulário próprio, até ao dia 22 de janeiro e ficarão validadas após o envio 

do comprovativo de pagamento por transferência bancária para o IBAN PT50003300004555574493605. 

 

O custo da atividade é 10€. Caso pretendam fazer a refeição enquadrada na atividade, devem assinalar essa 

opção no formulário, considerando que cada refeição tem um custo de 7,50€. Relativamente ao alojamento, 

existem algumas opções disponíveis, entre regime de acantonamento, pernoita em camarata ou reservando 

diretamente junto de um dos hotéis parceiros do Simpósio. As diferentes opções e respetivos custos podem 

ser consultados aqui. 

 

Qualquer questão podem enviar um e-mail para entrelinhas@escutismo.pt. 

 

Sem outro assunto, apresentamos as nossas melhores Saudações Escutistas. 

 

Sempre Alerta para Servir, 

 

 

 

 

O Assistente Nacional 

Pe. Luís Marinho 

 

https://drive.google.com/file/d/1zq6VV2-LqK-WLEC4RBq2K7IHcPlPM2UV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hN2WPzuQfBsf7vV4MkuMGzkaTx1dCkoX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeikLol-zXaxcTbqLEcYyLgG3NF0S26L6aOtMTbkhEyF_AjLA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1CQC9hS8rJ541TAKfR6RgNTk_fujdu_yY/view?usp=share_link
mailto:entrelinhas@escutismo.pt

