De:

Secretária Regional Pedagógica

Para:

Chefes de Agrupamentos, Chefes de Clã e Caminheiros

Assunto:

Encontro Regional de Caminheiros 2018-2019

Data:

Santarém, 22 de novembro de 2018

Circular:

029-2018-SRP

Caros Chefes de Clã e Caminheiros
Nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2018 irá realizar-se o Encontro Regional de
Caminheiros (ERC), na Azinhaga. O tema: “O que trazes na mochila?”
Este encontro destina-se a todos os Caminheiros da Região de Santarém, bem como
a todos os Dirigentes e Candidatos a Dirigente que acompanham o Clã.
O Check-in será das 21h00m às 22h00m de sexta-feira dia 14 de dezembro, na
Estação da CP nos Riachos. O encerramento será no dia 16 de dezembro pelas 14h30m,
na Azinhaga.
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
(vermelha).
Inscrições: serão realizadas através do SIIE (Atividade R16000012) até dia 9 de
dezembro, tendo um custo de 6,00€ (seis euros) por participante. Após esta data,
será ainda possível fazer a inscrição, até 12 de dezembro, 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 IBAN PT50 0045 5441 40066605335 11 e enviar o
comprovativo através de correio eletrónico para financeira.santarem@escutismo.pt

•

Material necessário: todo o material necessário para acampar; a marmita e os
talheres. Devem trazer uma bússola, escalímetro por tribo, colete refletor e
instrumentos musicais.

•

A Tribo 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.

Fiquem atentos ao correio, pois irão receber uma carta com mais informações.

Alguma questão não hesite em contatar a Equipa Regional dos Caminheiros, através
do correio eletrónico caminheiros.santarem@escutismo.pt e telemóvel 936 492 121, Cláudia
Horta, 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

