DIÁRIO DE BORDO
CONTINGENTE PORTUGUÊS . 22 a 25 de Abril de 2011
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MENSAGEM DO CHEFE DE CONTINGENTE
Meus caros Caminheiros,

vamos também mostrar aos nossos irmãos es-

Companheiros e Dirigentes...

cuteiros de todo o Mundo, o que é ser caminheiro
do CNE, com a nossa Alegria, com o nosso envol-

Mais uma vez, uns quantos de nós, terão oportuni-

vimento nas grandes causas da nossa sociedade,

dade de viver uma experiência que marcará para

com a nossa união.

sempre, assim queiramos, a nossa vida escutista:

Teremos tempo, mais tarde, de celebrar em Por-

o Paris D’Avenir.

tugal esta participação.

Somos o maior contingente estrangeiro em solo
francês, sintoma que a dimensão internacional do

Para já formular votos que todos e cada um de

escutismo está cada vez mais presente no Corpo

vós aproveitem ao máximo estes dias que decor-

Nacional de Escutas, cumprindo assim um dos

rem no tempo mais importante para nós Cristãos

desejos do nosso fundador.

que é a Páscoa e que o apelo á renovação que lhe

Sinto que, mais que a quantidade, a qualidade da

está intrínseco, encontro acolhimento no coração

nossa participação nos trará mais valias para o

de cada um de nós.

nosso percurso pessoal que se reflectirá indubitavelmente nas nossas Regiões e nos nossos

Do vosso Chefe e companheiro de caminhada

Agrupamentos.

José Carlos Santos

Vamos colorir o Paris D’Avenir de vermelho, mas
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PROGRAMA
Sexta, dia 22

Sábado, dia 23

-

-

10:00 Check-in (104)

07:00 Pequeno-almoço

(Almoço livre)

08:00 Partida dos locais do alojamento

16:30 Celebração da sexta-feira santa (Igreja

9:00 104 Trilhos - Jogo para descobrir a cosmo-

Saint-Denys de la Chapelle)

polita cidade de Paris (Place du Trocadero)

18:00 SOUK – “Mercado Internacional” (104)

12:00 Almoço em Equipas Internacionais

22:00 Cerimónia de abertura

13:00 104 Projectos – Acções de Serviço para a

23:30 Deslocação para os locais de alojamento

construção de um mundo melhor

24:00 Entrada nos locais de alojamento

19:00 Jantar do Mundo
21:00 104 Minutos – Noite artística entre culturas
22:30 Regresso aos locais de alojamento
23:30 Descanso
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Domingo, dia 24

Segunda, dia 25

-

-

06:00 Alvorada

09:00 Paris d’Avenir… e agora?

06:30 Vigília Pascal - Um convite para conhecer

Workshop sobre os próximos passos e projectos

o coração do que nos faz celebrar a Páscoa

11:00 Cerimónia de encerramento

09:15 Happening – Acção de rua, para sensibili-

13:00 Partida

zar para envolvimento dos jovens na sociedade
09:45 Brunch (Reforço do pequeno-almoço)
12:00 Yabboq – Momento de reflexão
(Partida para Jambville)
16:00 Encontros Nacionais
17:30 Áreas de Animação
19:00 Festa
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HINO DA ACTIVIDADE
L’inconnu ne me fait pas peur

Refrain

M’ouvre les yeux, m’ouvre le cœur

Paris paris paris d’avenir

C’est grâce à toi

Pour le meilleur par ici mes frères

Que je chemine vers la paix

Aux quatre coins du monde pour agir

Que je suis fort et abreuvé

Donnons du cœur restons solidaires

D’humanité
Ouvrir les portes, briser les murs

Paris paris paris d’avenir

Fendre nos masques nos armures

Pour le meilleur par ici mes frères

Nous sommes tous d’un même pays

Aux quatre coins du monde pour agir

Où l’homme se différencie

Pari... pour la terre

J’ai la soif de te connaître (3x)
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Le futur ne me fait pas peur

L’engagement ne me fait pas peur

Il sera juste et en couleur

Je fais des choix et des erreurs

C’est pour demain

Qui font de moi

Que j’ai le désir de changer

Un homme avec identité

D’offrir mes bras et mes idées

Pas celle des lois ni des papiers

Pour avancer

Bien tamponnés

Prendre le temps pour inventer

Lâcher l’aiguille et ses cadrans

Une nouvelle façon d’habiter

Les sabliers voleurs de temps

Autant de temps pour innover

Oser la vie et les projets

Que de temps passé à rêver

Pour enfin me réaliser

La terre nous appelle à changer (3x)

Prendre un chemin de vérité (3x)

Refrain

Autor / Compositor / Intérprete: Amplitude
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PARIS... A CIDADE LUZ
104

Place du Trocadero

-

-

O CENTQUATRE é actualmente um local de cria-

O Palácio do Trocadero foi construído durante a

ção artística e de produção único no Mundo. Tem

exposição de 1878 e sobreviveu até 1937 quando

aproximadamente 420 m2 e está aberto a todas

foi transformado em Palácio de Chaillot para a Ex-

as formas de arte. Foi inspirado neste centro cul-

posição de Arte e Tecnologia. O Palácio de Chaillot

tural e artístico que a organização do PDA pro-

alberga o Museu Nacional da Marinha, o Museu do

moveu os 104 trilhos, projectos e minutos.

Homem, a cidade da Arquitectura e do Património,

-

o Museu Nacional dos Monumentos Franceses e o

104 rue d’Aubervilliers - 5 rue Curial / 75019 Paris

Teatro nacional de Chaillot.
A praça e o passeio público do Trocadero mantiveram o seu nome até os dias de hoje. Na “Place
du Trocadero” tens uma vista única sobre a Torre
Eiffel e os belos jardins do Trocadero. Disfruta!
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Notre Dame

Jambville

-

-

Notre Dame de Paris (Nossa Senhora de Paris),

Jambville é o Centro Nacional de Formação dos

também conhecida como Catedral de Notre Dame

Escuteiros e Guias de França. O Castelo de Jam-

é uma catedral católica de estilo gótico. É a cat-

bville abrange uma propriedade de 52 hectares

edral da Arquidiocese de Paris, ou seja, é a igreja

cercada e situa-se a 50 km a noroeste de Paris.

que contém a cátedra do arcebispo de Paris. A

No coração do Parque Nacional de Vexin é um lo-

catedral abriga um relicário com a Coroa de Es-

cal inspirador para terminar a nossa viagem no

pinhos. O corcunda de Notre-Dame é um romance

Paris d´Avenir!

de Victor Hugo, publicado em 1831 onde a acção

-

se passa em torno da Catedral. Um local magico

Scouts et Guides de France,

para viveres a tua Eucaristia Pascal!

Centre National de Formation et d’Activités,

-

Château de Jambville

Cathédrale Notre-Dame de Paris

78440 Jambville

6 Parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II

01 34 75 40 84 * jambville@sgdf.fr

75004 Paris

9

APONTAMENTOS E RECORDAÇÕES
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CONTACTOS ÚTEIS
Comissão Internacional do Paris D’ Avenir +33 6 25 49 10 51
Chefe do Contingente (José Carlos Santos) +351 963 070 197

