Caros Caminheiros/Companheiros e Dirigentes do CNE,
Paris d’Avenir é uma actividade internacional organizada pela Associação de Escuteiros e Guias de França
em parceria com a WOSM e WAGGGS. Realizar-se-á de 22 a 25 de Abril de 2011 em Paris e destina-se a
jovens da última secção de todo o mundo com idades compreendidas entre os 18 e 22 anos.
Os Caminheiros/Companheiros do CNE (com possibilidade de serem acompanhados por Dirigentes e/ou
Candidatos a Dirigentes em trabalho na IV) estão assim convidados a participar nesta actividade que terá
como temas base a Partilha Intercultural, a Criatividade e a Participação Juvenil.
O acolhimento será na sexta à noite, dia 22, no CentQuatre (104) - um histórico centro cultural/cívico de
Paris. Sob a forma de um “Mercado Internacional” (Souk) os participantes viverão uma noite de jogos e
partilhas interculturais.
O “104” estará presente também no sábado pois existirão 104 projectos (para uma manhã de serviço), 104
trilhos (uma tarde num jogo de cidade), 104 minutos de animação (numa noite dedicada às artes e música).
A Eucaristia no domingo de Páscoa terá lugar na Catedral de Notre Dame no coração de Paris, animada
com cânticos de Taizé e à qual se seguirá de uma refeição partilhada com os sem abrigo em mais uma
acção de serviço.
Outro dos momentos altos da actividade será o Happening – uma forma criativa de chamar à atenção para
o envolvimentos dos jovens na sociedade!
O custo da actividade é 130 euros por participante, com todos os custos da actividade incluídos, excepto
viagens de ida e volta para Paris.
As inscrições terminam já no dia 31 de Janeiro e devem ser feitas por equipa e individualmente através do
site: www.parisdavenir.eu. Para validar a inscrição e o pagamento, deverão efectuar transferência do
valor para o NIB 0033 0000 0000 6906 3040 5 s/BCP, sendo necessário enviar o seu comprovativo
devidamente identificado com a equipa e seus elementos para o email parisdavenir@mundomelhor.cneescutismo.pt.

Não percas esta oportunidade única. Vem viver um Paris de Futuro!

O quê?
Paris d’Avenir (Actividade Internacional)
Para quem?
Caminheiros/Companheiros e Dirigentes
Quando?
22 a 25 de Abril
Custo?
130 euros (sem viagens de/para Paris)
Quais são os temas?
Partilha Intercultural; Criatividade; Participação Juvenil
O que se vai viver?
Mercado Internacional; Projectos de Serviço; Trilhos de Cidade; Momentos de arte e música; Eucaristia
Pascal na Catedral Notre Dame; Happening; Partilha com sem-abrigo...e muito, muito mais!

As inscrições terminam a 31 de Janeiro! Apressa-te, inscreve-te em
www.parisdavenir.eu

.104 (CentQuatre) – 104 nasce do nome de um Centro
Cultural / Cívico de Paris que tem atrás de si uma longa
história e que foi recuperado. Neste espaço irá ser feito o
acolhimento e é onde irão decorrer as cerimónias oficiais do
evento. 104 Projectos propostos por equipas de
Compagnos (caminheiros/companheiros) das diferentes
regiões Francesas, construídos a partir de várias temáticas
que constituirão posteriormente uma bolsa de opções para
os participantes estrangeiros que se inscreverem.
.Temas Base Partilha Intercultural / Criatividade /
Envolvimento da Juventude
.Espiritualidade Será um evento com um cariz ecuménico,
no entanto um dos grandes momentos da actividade tem o
seu enquadramento religioso no período pasca, que terá um
dos seus momentos altos na eucaristia na Catedral de Notre
Dame no coração de Paris, seguida de uma refeição com os
sem abrigo.
.Custo 130,00 Euros / Participante

.Uma actividade no centro de Paris!

