
 

 

 

 

 

 

 

Caros Chefes e Caminheiros, 

 

É com prazer que vos vimos apresentar o Vive, Serve e Progride. O VSP é uma atividade de 

serviço e progresso pessoal, integrada no início do calendário do ano escutista, de modo a 

acolher os noviços e integrá-los dentro da mística da IV secção. 

Nesta atividade, criada em Cenáculo Regional, pretendemos dar ênfase ao serviço, como base 

fundamental do caminheirismo. É, por isto, o momento fulcral da atividade. Para além disto, é 

também uma oportunidade para os clãs se conhecerem uns aos outros e partilharem as suas 

experiências. 

A atividade é assim composta por três momentos diferentes. O Vive (Sexta-Feira), o Serve 

(Sábado) e o Progride (Domingo) sendo que as dinâmicas são adaptadas consoante estas 

vertentes. 

 Esta atividade que celebra assim a sua 4ª edição, surgiu por iniciativa dos caminheiros da região 

de Santarém, no 11ºCiclo de Cenáculo Regional, realizado em 2014/2015, sendo que a equipa 

responsável pela atividade é constituída por 9 caminheiros, num trabalho contínuo com a Junta 

Regional e a Equipa da IV. 

Objetivos: 

• Incentivar e motivar a aplicação do Sistema de Progresso; 

• Realizar atividades de serviço numa dada comunidade; 

• Proporcionar e auxiliar a vivência enquanto Clã Regional; 
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• Receber e integrar os novos caminheiros numa atividade que demonstre o verdadeiro 

espírito do caminheiro, de modo a combater o abandono dos escuteiros nesta fase da 

sua vida escutista. 

• Passagem de testemunhos e vivências de caminheiros mais velhos, já na etapa de 

partida, como a sua última atividade, e, com os noviços, sendo esta uma atividade que 

permite a participação de ambos. 

 

Destinatários: 

• Noviços a Caminheiro; 

• Caminheiros; 

• Caminheiros em Partida; 

• Chefes de Clã  

• Chefes que queiram colaborar 

 

Local: Santarém, na Escola Prática de Cavalaria. Poderão ir de comboio, uma vez que existe 

uma estação na localidade e transporte assegurado para o local de acantonamento. 

 

Horários Importantes:  

Sexta – Feira (26 de Outubro) 

21h00 – Check-In 

Domingo (28 de Outubro) 

13h30 – Encerramento 

Nota: Para participar não é preciso vir em clã. Todos os caminheiros são bem-vindos! 

Inscrição: A inscrição será individual. Para procederem à inscrição tem de preencher o 

Formulário online 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejgDY7h3nFq27PqrnOkNnbrmqcwVcdO4G2gX5nBdgoI7gesA/viewform


 

Data e custo de Inscrição: 10€ (dez euros) até ao dia 19 de outubro, e 12€ (doze euros) a partir 

dessa data. Estes valores deverão ser pagos no momento do check-in na atividade. O valor da 

inscrição inclui jantar e pequeno-almoço de sábado e pequeno-almoço e almoço de domingo. 

Informações: 

• Sendo parte do cariz desta atividade, a vivência e partilha de experiências, é pedido aos 

Caminheiros que tragam boa disposição de espírito, uma postura de convívio, partilha, 

amizade e de responsabilidade pelas suas ações. 

• Quem souber tocar algum instrumento musical pode e deve trazê-lo para contribuir para 

a animação e dinamização da atividade. 

• Uniformização: É exigido que aos caminheiros e dirigentes que estejam devidamente 

uniformizados durante toda a atividade. 

• Alimentação: os caminheiros deverão levar o almoço (volante) e lanche para sábado. 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. 

• Material necessário: todo o material necessário para acantonar, marmita e banhos. 

• A Atividade é em Regime de Acantonamento, ao que os participantes não terão de trazer 

tendas. 

• Quaisquer outras informações mais específicas serão chegadas após o ato da inscrição. 

• Alguma questão não hesite em contactar a Equipa Organizadora, através do correio 

eletrónico viveserveprogride.santarem@escutismo.pt,ou através de mensagem direta 

no facebook ou instagram. 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com as melhores saudações escutistas. 

Uma forte canhota, 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

                               Pela Equipa Projeto, 
 

                              Maria Inês Alves 
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