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Caros Irmãos Escutas,
No próximo fim de semana, 20 a 22 de abril de 2018, iremos realizar a grande atividade dos
Encontros Regionais das Secções e a Comemoração do Dia de São Jorge. Vimos, assim, dar alguns
esclarecimentos, informações e procedimentos no sentido de melhor organizar a atividade, a saber:
1. REFEIÇÕES:


A organização fornece todas as refeições a todos os participantes, exceto o almoço de
sábado e lanches.



Pioneiros e Caminheiros: a organização fornece o pequeno-almoço de sábado e
domingo (leite, pão, manteiga e doce).



Lobitos e Exploradores: a organização fornece o pequeno-almoço de domingo (leite,
pão, manteiga e doce).



Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros: a organização fornece o jantar
completo (sopa, segundo prato, sumo e fruta).



Almoço de domingo: no check-in é fornecida uma senha por família para levantarem o
almoço na Praça dos Claras durante o jogo. Devem levantar o almoço e seguir para a
Praça 5 de outubro onde há muito espaço para comerem. Não devem permanecer na
Praça dos Claras por ser um espaço pequeno e para não haver muita confusão. O
almoço será servido entre as 12.30h e as 14.30h por família. O almoço é porco no
espeto.

2. TRANSPORTE


Os Exploradores e os Pioneiros são transportados de autocarro do local do ER para a
Escola Artur Gonçalves (Torres Novas).



No transporte de autocarro, os Exploradores e os Pioneiros, devem levar a mochila ao
colo para uma maior rapidez e para que consigamos ter todos os elementos em Torres
Novas o mais cedo possível. Os dirigentes que acompanham as Patrulhas/ Equipas
devem colaborar no sentido de aligeirar a saída de campo e depois na chegada a Torres
Novas. Os autocarros devem ser cheios de modo que não haja lugares vazios,
mesmo que isso implique não ir a Expedição / Comunidade toda junta. É necessário, pelo
menos, um Dirigente por autocarro. O local de desembarque é igual para todos pelo que
ninguém se irá perder.

3. M ATERIAL


Todo o material, que os Exploradores e Pioneiros trazem, e o dos Lobitos, é colocado na
Escola Artur Gonçalves no local designado por Agrupamento. Será indicado um local
por Agrupamento que estará identificado com o nº e nome.



Depois de deixarem o material na Escola Artur Gonçalves, devem dirigir-se para a Praça
5 de Outubro para fazer o check-in do São Jorge, já por contingente, e levar a bandeira
do Agrupamento e respetivo mastro.

4. CHECK-IN ER’S


ER Lobitos: dia 21 de abril, das 8.30h às 9.30h, na Escola Artur Gonçalves.



ER Exploradores: dia 21 de abril, das 8.30h às 9.30h, na Manutenção Militar do
Entroncamento



ER Pioneiros: no dia 20 de abril de 2018, das 21.00h às 23.00h, no Parque Escutista do
Bonito (Entroncamento)



ER Caminheiros: no dia 20 de abril de 2018, das 21.00h às 23.00h, no Centro Paroquial
de Alcanena

5. CHECK-IN SÃO JORGE


O Check-in do São Jorge é na Praça 5 de outubro por contingente.



O Chefe de Contingente recebe os materiais para as suas famílias para iniciarem o Jogo.



O Chefe de Contingente deve informar se tem Ministros Extraordinários da Comunhão
disponíveis para a distribuição da comunhão na Eucaristia.



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

6. PAGAMENTOS


O pagamento das inscrições deve ser feito por transferência bancária até ao dia da
atividade e enviado o respetivo comprovativo. Apenas, as inscrições dos participantes só
nas Comemorações do Dia de São Jorge serão pagas no check-in da atividade, por
Agrupamento.

7. UNIFORME


Todos os participantes deverão comparecer devidamente uniformizados.



Na Eucaristia e no Encerramento devem estar uniformizados com a camisa, no resto das
atividades podem usar a camisola de campo da respectiva secção.

8. SAÍDA DA ATIVIDADE


Local de saída da atividade: No final da atividade, os pais e os autocarros vêm buscar
os escuteiros à Escola Artur Gonçalves, e não no local do Encerramento da atividade.

9. CONVITE


O Chefe de Contingente dos vários Agrupamentos está convidado a estar presente no
Porto de Honra, às 11.30h, no Salão Paroquial de Torres Novas.

10. ER LOBITOS:


Tema: “Um voo altamente”



Levar a faixa amarela por elemento.

11. ER EXPLORADORES:


Tema: “Escutismo para Rapazes”



Informações Anexo 001

12. ER PIONEIROS:


Tema: “No Reino da espada - Batalhar para a paz conquistar”



Preparar uma peça para o Fogo de Conselho por Comunidade. Algo simples para
informar no check-in.



Material: bússola, escalímetro e transferidor.

13. ER CAMINHEIROS:


Tema: “Dar sentido ao Caminho”



Cada Tribo deve trazer uma bússola e um escalímetro.



Cada Caminheiro deve trazer roupa para sujar e luvas de trabalho.



Os Caminheiros devem levar algo para partilhar na Ceia Regional.

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

