
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Caros Chefes de Unidade e Guias, 

 

Antes de mais a Secretaria Regional Pedagógica deseja a todos um ano escutista 

cheio de conquistas e nunca se esqueçam das palavras do nosso fundador, Baden-Powell, 

"A melhor maneira de superar as dificuldades é atacar com um grande sorriso." 

 

No próximo dia 1 de novembro irá realizar-se o “EnGuias”, momento dedicado à 

formação de guias. Este é direcionado para os guias dos Bandos, Patrulhas e Equipas, caso 

o guia não possa participar deverá ser substituído pelo sub-guia. Os dirigentes que 

acompanharem os guias terão formações específicas para dirigentes. 

A atividade decorrerá em Torres Novas (em local a definir), com início às 9 horas e 

encerramento às 16h30min. 

 

Informações sobre a atividade: 

 Almoço: os participantes deverão levar almoço frio e lanche; 

 Todos os participantes deverão comparecer devidamente uniformizados; 

 Inscrições: serão realizadas através do SIIE até dia 19 de outubro, tendo um 

custo de 2,00€ (dois euros) por participante. Após esta data, será ainda possível 

fazer a inscrição, até dia 26 de outubro, mas com o custo de 3,00€ (três euros) 

por elemento. O pagamento deverá ser efetuado para a Conta da Caixa de 

Crédito Agrícola com o NIB 0045 5441 40066605335 11, anexando o 

comprovativo no SIIE ou enviando para geral.santarem@escutismo.pt; 

 Material necessário: caderno de caça, caneta, lápis; Bússola (Pioneiros). 

 

 

 

Secretaria Regional Pedagógica 

Chefes de Unidade e Guias 

EnGuias 

Santarém, 1 de outubro de 2015 003-2015-SRP Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Circular: 



 

Associação Educativa de Juventude fundada em 1923 – Instituição de Utilidade Pública – Associação de Defesa do Ambiente – Membro: Fundador da Organização Mundial do 
Movimento Escutista, da Conferência Internacional Católica do Escutismo, da Federação Escutista de Portugal, do Conselho Nacional de Juventude, do Conselho Geral da UNESCO, do 
Conselho Nacional de Movimentos de Obras do Apostolado dos Leigos e do Movimento Tabaco ou Saúde – Ordem de Mérito – Medalha de Bons Serviços Desportivos – Medalha do 

Tiradentes da UEB – União dos Escoteiros do Brasil – Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique – Pessoa Colectiva nº 500 972 052 

 

 

Alguma questão não hesite em contactar a Secretaria Regional Pedagógica, através 

do correio eletrónico pedagogica.santarem@escutismo.pt ou pelo telemóvel 918453854 

(Isabel Vitorino). 

 
 
 
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 
 
Isabel Vitorino  
 
Secretária Regional Pedagógica  
pedagogica.santarem@escutismo.pt 
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