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   Aos 
    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 
Assunto: ForFé 2018 – Inscrições  
 

 
N. Ref: 34/2018     Data:    07/11/2018 
 
 

Alerta Dirigentes e Caminheiros/Companheiros do Oeste... 

Conforme indicado no Plano e Orçamento, teremos o ForFé nos dias 24 e 25 de Novembro. Apesar de ser uma 

proposta vinda de anos anteriores, este ano conta com a particularidade de acontecer no início do Ano Escutista, a 

uma semana do começo do tempo do Advento. A proposta é a de um tempo para estar e não tanto para fazer 

coisas, para parar em vez de mantermos o ritmo habitual do nosso dia-a-dia, para retomar forças a partir de dentro 

ao invés de arranjar ferramentas exteriores.  

A partir da figura de S. Inácio de Loyola que temos vindo a acompanhar, vamos ter também aqui uma oportunidade 

para olhar a nossa vida a partir do que lhe é mais profundo e não simplesmente aquilo que aparece exteriormente 

visível aos nossos olhos. Também no Escutismo, as razões da nossa presença precisam de ser fortalecidas para não 

estarem dependentes apenas do nosso gosto em pertencermos ao movimento mas sobretudo para vermos aqui a 

oportunidade de descobrir a missão e o lugar onde somos chamados a estar.     

Em termos do local, teremos também uma novidade, já que o ForFé decorrerá no Seminário de Penafirme. Como 

habitualmente, está aberto a dirigentes e caminheiros/companheiros. Por questões logísticas teremos um limite de 

inscrições de 32 elementos.   
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As inscrições estão abertas no SIIE com a atividade N12050007 até ao dia 18 de Novembro, sendo que o valor da 

inscrição é de 10€ por participante, devendo o comprovativo ser anexado aquando da inscrição no SIIE. O NIB para 

a transferência é IBAN PT50 0033 0000 4530 9106 7220 5  

Para a atividade será apenas necessário o almoço de sábado, o saco-cama e disponibilidade interior para acolher 

o que surgir.  

 

Boa caça/pesca, 

Equipa de assistência 
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