PROJETO ENES 2019

abeira-te

Data/Local: 26 e 27 de abril de 2019, em Viseu
Inscrições: Data a indicar pela organização
Fundamentação do Projeto:
"Só por hábito adquirido há séculos é que conseguimos olharmo-nos cara a cara, quanto mais alma
a alma. (...) Um ser diante de outro ser - um mistério diante de outro mistério" (Raul Brandão, in
"Húmus").
Abeira-te… numa alusão clara à localização do próximo ENES, Viseu, cidade das Beiras, pretende
criar um espaço onde os alunos do ensino secundário se abeirem de si próprios, dos outros, da
natureza e de Deus.

Nº de alunos e professores previstos: 2000
Objetivos:

 Valorizar a opção pela EMRC;
 Promover a qualidade das relações humanas na comunidade educativa;
 Conhecer a cidade de Viseu, as suas referências históricas e culturais na Identidade
portuguesa;
 Estimular a criatividade e a opinião crítica nos alunos;
 Interpelar/ Refletir sobre cada realidade para selecionar o essencial;
 Proporcionar uma experiência de vivência da mensagem cristã, na relação com os outros
e com Deus, onde se afirmem os valores, com alegria, perante outras realidades.
Atividades previstas:
1. Atividades preparatórias com a ajuda do roteiro a descarregar em
https://visitviseu.pt/sugestao?item=3
1º dia (dia 26)
15h-18h – Possibilidade de realizar 1 ou 2 visitas a locais e instituições. Atempadamente daremos a
informação de como fazer. Há inclusive, para além de muitos museus, Sé, etc., um roteiro de arte urbana,
em: https://visitviseu.pt/sugestao?item=2. (40 minutos, a pé).
18h – Atividades ao ar livre.
20h – Jantar Piquenique (trazido pelos alunos), com sopa fornecida pela organização.
21h – Atividade noturna: Um primeiro momento de reflexão/testemunho com uma figura pública e um
segundo momento mais lúdico e musical.
1h – Recolher aos locais de dormida.
2º dia (dia 27)
8h30 – Pequeno-Almoço
9h – Peddy Paper pela cidade, com uma paragem para reflexão. Será em grupos pequenos e com
percursos diferenciados.
12h – Almoço
13h30 – Atividade de Despedida: Concerto de encerramento e “gesto simbólico”.

