
Caros irmãos e irmãs de ideal 
  
No próximo dia 13 de novembro de 2021 o Campo Escola Presidente Dr. Luis Silva e Albuquerque 
completará 50 anos de existência. 
  
Conhecido como Campo Escoteiro de Bateias, este local foi a casa de cerca de 2000 eventos entre cursos, 
acampamentos e atividades escoteiras. Milhares de jovens e adultos que passaram pelo Campo Escola 
vivenciaram a Lei e a Promessa, mergulharam no mundo de alegria, aprendizados e fraternidade escoteira, 
se preparando para construir um mundo melhor, como idealizado por nosso fundador Baden-Powell. 
  
Vamos celebrar, porém com uma cerimônia adaptada aos protocolos exigidos neste momento e por isso 
gostaríamos de convidá-lo para a seguinte comemoração: 
  
Data:                    13/11/2021 às 10:00h 
Local:                Campo Escola Presidente Dr. Luis Silva e Albuquerque - Bateias 
Programação:         - Saudação à Bandeira 
                            - Oração 
                       - Leitura do histórico do Campo 
                           - Abertura da Cápsula do tempo enterrada em 13/11/1971 
  
Em seguida faremos uma visita às obras do Campo Escola: ampliação de Bateias 1, revitalização da Capela, 
construção do Espaço Multieventos e construção de Bateias 3. 
  
Ao final teremos sessão de fotos, o tradicional “Parabéns a você” e serviremos bolos embalados 
individualmente. Os participantes poderão escrever mensagens para a nova cápsula do tempo a ser aberta 
daqui a 50 anos. 
  
Gostaríamos de receber toda a comunidade escoteira neste evento, mas devido a pandemia e os 
protocolos sanitários existentes para a segurança de todos, a participação será restrita a: 
  
a) 2 adultos de cada Grupo Escoteiro (imunizados contra a Covid-19 com 2 doses ou dose única); 
b) 1 membro juvenil de cada Grupo Escoteiro (imunizado contra a Covid-19 com pelo menos 1 dose); 
c) Antigos Escoteiros: ex-presidentes, ex-comissários regionais, ex-formadores; 
d) Diretores Regionais, Coordenadores Distritais e Regionais; 
e) Membros da Equipe Regional de Formação. 
  
A inscrição será feita no seu computador ou celular através do seguinte link: 
  

https://forms.gle/7Bx4FmpmkPvMYaQN9 
  
Durante todo o evento utilizaremos máscaras e manteremos distância física. Frascos de álcool gel 70% 
estarão à disposição nos locais de passagem. 
  
Desejamos muita saúde a todos. Que em poucos meses possamos nos reunir calorosamente como sempre 
fizemos. 
  
Nossos agradecimentos e homenagens a todos que dedicaram os melhores momentos de sua vida ao 
escotismo, à juventude e ao Campo Escoteiro de Bateias. 
  

Sempre Alerta! 
  

Irineu Muniz de Resende Neto 
Diretor Presidente – UEB/PR 
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