
 

 

 

 

 

 

“Um mensageiro persa chega a Esparta e o informa sobre o desejo de Xerxes em 

dominar a região.  

 

Ofendido, o Rei Leônidas, de Esparta, sai ao encontro do numeroso exército do Rei 

Xerxes da Pérsia contando apenas com os trezentos homens da sua guarda pessoal e 

mais alguns voluntários e curiosos. Usando uma criativa estratégia, Leônidas e seu 

pequeno exército de ferozes guerreiros conseguem resistir bravamente por três dias, 

infringindo pesadas perdas ao inimigo.  

Na História, a batalha ficou marcada por ter inspirado toda a Grécia a se unir, o que 

ajudou a solidificar o conceito de democracia que se conhece hoje.” 

 

Caros Chefes de Comunidade e Equipa de Animação 

 

Nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2018 irá realizar-se o Encontro Regional de 

Pioneiros (ERP), em São Pedro (Tomar). O tema para este encontro será baseado na 

história da Batalha de Pérsia e Grécia, no ano de 480 a.C. 

Para melhor perceberem a dinâmica do Encontro, sugerimos que vejam o vídeo no 

seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=JsbQOAepzas 

O mesmo encontra-se na página web da Junta Regional de Santarém. 

Este encontro destina-se a todos os Pioneiros da Região de Santarém, bem como 

a todos os Dirigentes e Candidatos a Dirigente que acompanham a Comunidade. 
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O Check-in será das 21h30m às 23h00m de sexta-feira dia 23 de novembro. O 

encerramento será no dia 25 de novembro pelas 14h30m, no mesmo local.  

Informações sobre a atividade: 

• Alimentação: os participantes deverão levar pequeno-almoço, almoço frio 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, através de 

correio eletrónico ou contato 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 

(azul). 

• Inscrições: serão realizadas através do SIIE (Atividade R16000011) até dia 12 

de novembro, tendo um custo de 6,00€ (seis euros) por participante. Após esta 

data, será ainda possível fazer a inscrição, até 19 de novembro, mas com o 

custo de 8,00€ (oito euros) por elemento. O pagamento deverá ser efetuado 

Referência Multibanco. As inscrições ficam válidas após o pagamento da 

Referência. 

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

talheres. Devem trazer uma bússola, escalímetro por equipa. 

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

• A atividade é em regime de Acampamento. Haverá um local para acantonar 

caso as condições atmosféricas não permitam o Acampamento. 

 

Desafio para as comunidades: 

Tal como os guerreiros da guerra de esparta e gregos usavam as suas proteções, 

também tu vais precisar das tuas para te defender dos desafios que enfrentarás. Para 

tal terás de trazer para o ERP, pelo menos, um escudo, com o diâmetro de 50cm e um 



 

capacete por Comunidade. O escudo e o capacete deverão vir em bruto, pois serão 

decorados e personalizados posteriormente. 

 

“Hoplon – escudo espartano feio de uma peça côncava de madeira 

e coberto com uma fina superfície de bronze. 

Capacete Corinthian – feito de uma peça única de bronze, com 

4,5kg, com plumas em forma de crina. Oficiais de alta patente 

usavam plumas transversais indo de lado a lado.”  

 

 

Em breve novos desafios vos serão colocados. Participem! 

 

Alguma questão não hesite em contatar a Equipa Regional dos Pioneiros, através 

do correio eletrónico pioneiros.santarem@escutismo.pt e telemóvel 962 773 591, João 

Paulo Feijó, ou a Secretária Regional Pedagógica pedagogica.santarem@escutismo.pt 

ou pelo telemóvel 919 411 100, Sara Courinha. 

 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com as melhoras saudações 

escutistas. 

Uma forte canhota, 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

Sara Courinha 

Secretária Regional Pedagógica 
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