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"...nos queremos que chegue a essas 

crianças e a todas as crianças do nosso país a alegria 
que está a ser vivida no nosso acampamento que cheguem 
os nossos risos e as brincadeiras que demos e que vamos 
dar, que chegue a vontade de estarem cá todos presentes 
e de as sentirmos cá ao p .e.  de n6s, a rirem, a cantar e 
a sonhar com um mundo novo ..." 
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Querido amigo , que nos visita •nesta grande festa 
do Avante. Queremos 	convidar a entrar na nossa cidade, 
a cidade dos pioneiros,e este ano principalmente,porque 
queremos que to vejas as coisas bonitas que fizemos nestes 
nossos 10 anos de existencia. Por isso, e uma grande his-
toria que to queremos contar ao percorreres a nossa cida-
de. Nestes 10 anos que vivemos no pars de Abril, muito 
temos feito para que todas as criancas tenham um dia uma 
infancia feliz. Por termos estado muito alegres e cheios 
de forca, a que este ano conseguimos realizar o nosso 29 
acampamento Nacional, como prenda a todos os pioneiros. 

Foi um grande acampamento 	cheio de coisas que nos 
deram muita alegria, pois tivemos pioneiros de todo o 
pals e do estrangeiro o que possibilita um grande convr-
vio. E como fob o mais belo de todos os acampamentos que 
ja tivemos, teve que haver o nosso 19 encontro Nacional 
de pioneiros. Foi sem duvida um encontro, onde todos nos 
podernos falar, exprimir as nossas ideias e ouvir e apro-
var a cancao do 'nosso 109 aniversario. 

Por tudo isto, porque estamos muito contentes que-
remos que entres e visites a nossa cidade. Queremos que 
ao entrares nela entres no nosso mundo, e o mundo que 
imaginamos, comum,grande sol, com muitas flores, com 
muitos brinquedos e onde ha um carrossel que da voltas, 
voltas e voltas... 
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