De:

Chefe Regional

Para:

Chefes de Agrupamentos, Chefes de Unidade, Dirigentes e CD’s

Assunto:

Encontros Regionais e Comemoração do Dia de São Jorge

Data:

Santarém, 2 de abril de 2018

Circular:

011-2018-CR

Caros Irmãos Escutas,
De acordo com o Plano Anual de Atividades, aprovado em Conselho Regional (7.janeiro.2018),
iremos realizar os Encontros Regionais das Secções e a Comemoração do Dia de São Jorge no fimde-semana de 20 a 22 de abril de 2018, em Torres Novas.
Os Encontros Regionais irão decorrer em simultâneo, mas em locais diferentes.
ER Lobitos (Anexo 001):
✓

Data: 21 e 22 de abril de 2018

✓

Horário do Check-in: das 8.30h às 9.30h

✓

Local: Pavilhão da Escola Artur Gonçalves (Torres Novas)

✓

Regime de Acantonamento

ER Exploradores:
✓

Data: 21 e 22 de abril de 2018

✓

Horário do Check-in: das 8.30h às 9.30h

✓

Local: Manutenção Militar do Entroncamento (Quartel do Entroncamento)

✓

Regime de Acantonamento

ER Pioneiros:
✓

Data: 20, 21 e 22 de abril de 2018

✓

Horário do Check-in: das 21.00h às 23.00h

✓

Local: Parque Escutista do Bonito (Entroncamento)

✓

Regime de Acampamento

ER Caminheiros:
✓

Data: 20, 21 e 22 de abril de 2018

✓

Horário do Check-in: das 21.00h às 23.00h

✓

Local: Centro Paroquial de Alcanena (Alcanena)

✓

Regime de Acantonamento

Comemorações do Dia de São Jorge:
✓

Data: 22 de abril de 2018

✓

Horário check-in: das 9.00h às 10.30h

✓

Local: Praça 5 de outubro, Torres Novas

✓

Horário de Encerramento: 17.30h

Informações sobre as atividades:
•

Alimentação: os participantes deverão levar almoço frio para sábado e lanches. As restantes
refeições serão fornecidas pela organização.

•

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. Apenas iremos atender as restrições alimentares, as opções de alimentação não serão
consideradas.

•

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

•

Inscrições:
✓

✓

Através do SIIE, por Encontro Regional, e inclui o Dia de São Jorge:
▪

ER Lobitos 2018 (Atividade – R16000006)

▪

ER Exploradores 2018 (Atividade – R16000007)

▪

ER Pioneiros 2018 (Atividade – R16000008)

▪

ER Caminheiros 2018 (Atividade – R16000009)

Data de inscrição: até dia 10 de abril, tendo um custo de 7,00€ (sete euros) por participante,
distribuído da seguinte forma: 5€ (cinco euros) para o Encontro Regional e 2€ (dois euros)
para o Dia de São Jorge.

✓

2ª Data de Inscrição: Após esta data, será ainda possível fazer a inscrição, até dia 16 de abril,
mas com o custo de 10,00€ (dez euros) por elemento. O pagamento deverá ser efetuado para
a Conta da Caixa de Crédito Agrícola com o IBAN PT50 0045 5441 40066605335 11,
anexando o comprovativo no SIIE ou enviando para geral.santarem@escutismo.pt .

✓

Caso haja algum agrupamento que pretenda fazer a inscrição só para o Dia de São Jorge,
deve enviar a informação para a Chefe Regional: chefia.santarem@escutismo.pt

•

Transporte: Iremos ter disponíveis autocarros, alugados para o efeito, para fazer o transporte
dos Exploradores e Pioneiros do Entroncamento para Torres Novas. Para melhor fazermos a
gestão dos autocarros precisamos que nos indiquem se precisam ou não de transporte. Em caso
de ser necessário o transporte, precisamos que indiquem o número aproximado de
elementos a transportar.

•

Material necessário: todo o material necessário para acantonar (Lobitos, Exploradores e
Caminheiros) e para acampar (Pioneiros); a marmita (prato de sopa), os talheres e o copo. Por
Patrulha/Equipa/Tribo deverão trazer colete refletor e material de escrita. Por Equipa devem
trazer, ainda, uma bússola, escalímetro e transferidor.

•

Comemorações do Dia de São Jorge: Cada agrupamento terá de fazer famílias com 10 a 14
elementos em que cada uma tenha um dirigente ou CD ou caminheiro (anexo 002). Devem
preencher o documento com a constituição das famílias e enviar até dia 15 de abril para o email:
planeamento.santarem@escutismo.pt

•

Cada Agrupamento deve trazer a Bandeira do Agrupamento e respetivo mastro.

Nota:
Todas as Equipas Regionais irão enviar informações mais específicas de cada Encontro Regional.
Junto enviamos a Carta para os Lobitos e o anexo para a formação de Famílias para o Dia de São
Jorge.
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

