
 

 

 

 

 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

De acordo com o Plano Anual de Atividades, aprovado em Conselho Regional (21.06.2015), 

iremos realizar a Atividade Regional de Verão “Para Além do Sol” de 23 a 30 de julho de 2016, na 

Penha – Centro Escutista de Guimarães (PCEG). 

As inscrições provisórias tinham a data limite de 15 de janeiro, no entanto houve vários 

agrupamentos a solicitar o adiamento desta data. Este pedido justifica-se porque os agrupamentos 

estiveram envolvidos em diversas atividades no período das Festas de Natal levando à entrega tardia 

das inscrições para a Atividade Para Além do Sol. Assim vimos alterar a data limite das inscrições 

provisórias para dia 25 de janeiro de 2016. 

Aqui fica a calendarização das inscrições da atividade com esta alteração: 

 

 Os Dirigentes e Candidatos a Dirigente (noviços e aspirantes) que se inscreverem até 31 

de maio pagam a inscrição de 86,50€ (oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos). 

 Os Dirigentes e Candidatos a Dirigente (noviços e aspirantes) que se inscreverem para os 

Serviços pagam uma prestação única de 66,50€ (sessenta e seis euros e cinquenta 

cêntimos), até 31 de maio de 2016. 

Chefe Regional  

Chefes de Agrupamentos, Dirigentes e Candidatos a Dirigente 

Atividade “Para Além do Sol” – Inscrições Provisórias alteração 

Santarém, 7 de Janeiro de 2016 004-2016-CR 

Data Ação 

Até 25 janeiro 2016 

Inscrições – 1ª prestação 
Os Agrupamentos inscrevem no SIIE, os participantes, distribuídos por 
Secção, procedendo ao pagamento de 26,50€, por cada elemento inscrito. 

Até 31 março 2016 

Inscrições – 2ª prestação 

Os Agrupamentos procedem ao pagamento da 2ª prestação no valor de 
30,00€, por cada elemento inscrito, ou 61,50€, por quem só agora se 
inscreve. 

Até 31 maio 2016 

Inscrições – 3ª prestação 

Os Agrupamentos fazem no SIIE as Inscrições Definitivas, agrupadas por 
Bandos, Patrulhas, Equipas ou Tribos, conforme o caso, liquidando 30,00€ 
por cada elemento inscrito, ou 96,50€, por quem se inscreve só agora. 

Até 30 junho 2016 

Inscrições “Última Hora” 
Serão aceites Inscrições de “última hora” no valor total de 112,00€. 

Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Circular: 



 

 

 

Inscrições Provisórias: Até 25 de janeiro serão realizadas através do SIIE, tendo um custo de 

26,50€ (vinte e seis euros e cinquenta cêntimos) por participante. O pagamento deverá ser efetuado 

para a Conta da Caixa Geral de Depósitos com o NIB 003507260003790763010 anexar o 

comprovativo e enviar para geral.santarem@escutismo.pt . 

 

Para qualquer esclarecimento contactem a Chefia Regional através do correio eletrónico ou 

através do telemóvel. 

 

Contamos com a vossa participação! 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

 

 

 

Maria Lurdes Gameiro 

Chefe Regional 

chefia.santarem@escutismo.pt 

Tel. 969 107 760 / 960 231 166 
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