De:

Secretária Regional Pedagógica

Para:

Chefes de Agrupamentos, Chefes de Alcateia

Assunto:

Encontro Regional de Lobitos 2019

Data:

Santarém, 22 de fevereiro de 2019

Circular:

009-2019-SRP

Caros Irmãos Chefes de Alcateia,
«…Dug com o seu faro apurado começou a estranhar a casa nunca mais ter
secado: “Oh Lucas? Já passámos por tantos dias de sol e a nossa casa não secou…
Não achas estranho?” Lucas olha diretamente para onde Dug está a apontar e decide
ir verificar o que se passa. Aproximando-se da lareira percebe que o chão não está lá
muito seguro, começa a ranger… E de repente, ouve-se CRACCCC! Mal ele ia abrir a
boca, abre-se um buraco debaixo dele! Caindo para a frente consegue agarrar uns
quantos balões e gritar: “SOCORRO!”…»

Nos dias 16 e 17 de março de 2019 irá realiza-se o Encontro Regional de Lobitos
(ERL) no Cartaxo.
O Check-In será pelas 9:00 horas junto ao Pavilhão Municipal de Exposições
do Cartaxo, e estando o Encerramento previsto para as 14.30 horas, no mesmo local.

Informações sobre a atividade:
•

Alimentação: os participantes deverão levar almoço frio e lanche para sábado. As
restantes refeições serão fornecidas pela organização. Para facilitar a distribuição
do jantar cada Alcateia deverá levar uma panela para a sopa e um jarro.

•

Qualquer problema de saúde ou restrição alimentar que implique algum ajuste na
atividade, deverá ser comunicado no momento da inscrição, através de correio
eletrónico ou contacto telefónico.

•

Todos os participantes deverão comparecer devidamente uniformizados. Na
Abertura Oficial, na Eucaristia e no Encerramento devem estar uniformizados com
a camisa, no resto da atividade podem usar a camisola de campo da secção
(amarela).

•

Inscrições: serão realizadas através do SIIE (Atividade R16000015) até dia 4 de
março, tendo um custo de 6,00€ (seis euros) por participante. Após esta data, será
ainda possível fazer a inscrição, até dia 11 de março, mas com o custo de 8,00€
(oito 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 financeira.santarem@santarem.cneescutismo.pt .

•

Material necessário: todo o material necessário para acampar; a marmita e os
talheres.

•

A Alcateia deve trazer a Bandeira do Agrupamento, o respetivo mastro e o Totem
da Alcateia.

•

Uma caixa de sapatos forrada com uma das cores à vossa escolha (amarelo, azul,
verde ou vermelho).

•

No seguimento do ano anterior o Lobito deve levar a sua faixa amarela, o mesmo
acontece para os pata-tenras (modelo em anexo 1).

•

A Atividade é em Regime de Acampamento, mas o terreno é muito duro por isso
o ideal é trazerem cavilhas. Haverá um local para acantonar, caso as condições
atmosféricas não permitam o Acampamento.

•

Para melhor gestão do espaço de acampamento agradecíamos que informasse o
número de tendas que cada Alcateia traz.
Alguma questão não hesite em contactar a Equipa Regional dos Lobitos, através

do correio eletrónico lobitos.santarem@escutismo.pt ou pelo telemóvel 91 9867492
(Cristina Neves)
Uma forte canhota
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
Sara Courinha
Secretária Regional Pedagógica
pedagogica.santarem@escutismo.pt

Anexo 1

