
 

 

 

 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

De acordo com o Plano Anual de Atividades, aprovado em Conselho Regional, iremos realizar o 

Dia de São Jorge e o Encerramento das Comemorações do 40º Aniversário da Região de Santarém 

no 23 de abril de 2017, em Santarém. 

 

Tema: “40 Anos de Escutismo” 

Objetivos: 

 Comemorar do Dia de São Jorge; 

 Encerrar as Comemorações do 40ºAniversário da Região;  

 Proporcionar um momento de união de todos os agrupamentos da Região. 

 

Destinatários: 

Esta atividade destina-se a todas as Secções: Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros, 

bem como aos Dirigentes e Candidatos a Dirigente.  

Programa: 

23 de abril (domingo) 

8h30 às 9h30 Check-in (Convento de Santa Clara) 

10h00 Abertura 

11h00 Jogo “40 Anos de Escutismo” 

12h30 Almoço 

15h00 Final do Jogo 

16h00 Eucaristia 

17h00 Encerramento 

 

Chefe Regional  

Chefes de Agrupamentos, Dirigentes e Candidatos a Dirigente 

Dia de São Jorge e Encerramento das Comemorações do 40ºAniversário 

Santarém, 24 de março de 2017 
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Inscrição: 

 O custo total a pagar por participante é de 1,50 € (um euro e cinquenta cêntimos). 

 As inscrições serão realizadas através do SIIE até dia 17 de abril. 

 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.  

 

Informações: 

 Necessitamos que façam famílias de 8 a 10 elementos em que cada uma tenha um dirigente 

ou CD ou caminheiro. 

 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. 

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

 

Nota: 

À semelhança do ano anterior, solicitamos aos Chefes de Agrupamento que nos indiquem se 

estão interessados em deslocarem-se de comboio para que seja feito um pedido de comboio 

especial para este dia, uma vez que há muito agrupamentos que poderão vir de comboio. Para tal 

devem enviar para o correio eletrónico da Junta Regional a intenção de participarem ou não. 

 

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  
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