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Caros Chefes de Clã e Caminheiros,  

 

Nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2015 iremos realizar mais uma edição, o Encontro 

Regional de Caminheiros (ERC), em Vila Nova da Barquinha. 

Aqui ficam algumas informações sobre a atividade: 

 Devem levar fato de banho e calçado para andar dentro de água (sapatos de água ou 

sapatilhas velhas); 

 Levar uma mochila pequena; 

 No sábado à noite queremos que a festa do Fogo de Conselho seja tua, da Tribo, do 

Clã e da Região. Assim lançamos o convite de preparem uma peça sobre a vossa casa 

comum e os cuidados a ter com a nossa mãe Terra, dentro do vosso Clã. Criem uma 

peça cómica, séria, canção ou jogo sobre a vossa casa comum. 

 Os Caminheiros que não têm Tribo serão agregados com outros para formar uma 

Tribo. Estas Tribos também devem apresentar uma peça, podem levar sugestões e 

depois combinam no decorrer da atividade. 

 No check-in será pedido o nome e o contexto da peça, que poderão trabalhar durante 

as atividades do encontro. 

 O Clã deve trazer a Bandeira do Agrupamento e o respetivo mastro. 

Alguma questão não hesitem em contactar a Equipa Regional dos Caminheiros, através 

do correio eletrónico caminheiros.santarem@escutismo.pt ou pelo telemóvel 912531159 (Luís 

Oliveira) 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

Isabel Vitorino 

Secretária Regional Pedagógica 

pedagogica.santarem@escutismo.pt 

Secretaria Regional Pedagógica 
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