De:

Secretária Regional Pedagógica

Para:

Chefes de Alcateia e Dirigentes 1ª Secção

Assunto:

Encontro Regional de Lobitos

Data:

Santarém, 12 de fevereiro de 2016

Circular: 014-2016-SRP

Caros Irmãos Escutas,
Nos dias 5 e 6 de março de 2016 irá realiza-se o Encontro Regional de Lobitos (ERL)
nas Fazendas de Almeirim. O encontro continuará com o tema “Era uma vez”, a verdadeira
história do Livro da Selva. Desta vez viveremos um episódio inesquecível: A morte de Xer
Cane!
O Check-In será pelas 9.00 horas junto ao Campo de Futebol do Fazendense, e
estando o Encerramento previsto para as 15.30 horas, no mesmo local.
O Programa será o seguinte:
1º Dia (5 de março)

2º Dia (6 de março)

9h00

Check-in

8h30

Alvorada / Pequeno-almoço

10h00

Montagens

9h30

Oração da Manhã

11h30

Máugli vai para a aldeia dos
homens (Abertura)

10h00

De volta à Rocha do Conselho

12h30

Início do Jogo / Almoço

11h00

Desmontagens

14h00

O Irmão Cinzento

12h30

Almoço

17h00

Lanche

14h00

Celebração Eucarística

18h00

Rama e a manada dos Búfalos

15h30

Encerramento da Atividade

19h30

Jantar

21h00

A Morte de Xer Cane

23h00

Silêncio

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 até dia 22 de fevereiro, tendo um custo
de 6,00€ (seis euros) por participante. Após esta data, será ainda possível fazer a
inscrição, até dia 29 de fevereiro, 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
geral.santarem@escutismo.pt .



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



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



A Atividade é em Regime de Acampamento.
Acima de tudo devem trazer boa disposição!
Alguma questão não hesite em contactar a Equipa Regional dos Lobitos, através do

correio eletrónico lobitos.santarem@escutismo.pt ou pelo telemóvel 916 194 319 (Tiago
Marques)
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
Isabel Vitorino
Secretária Regional Pedagógica
pedagogica.santarem@escutismo.pt

