
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caros Dirigentes e Caminheiros, 

 

Nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2017 irá realizar-se o Vive, Serve e Progride 2017 

(VSP’17), em Salvaterra de Magos.  

O Check-In será entre as 21h00 e as 23h00 de sexta-feira, junto ao Clube Náutico.  

A inscrição será individual, e para procederem à mesma têm de preencher o Formulário Online 

(clicar na hiperligação). 

Embora esta atividade seja de Caminheiros para Caminheiros, a Equipa Projeto da mesma 

vem lançar o desafio a todos os Dirigentes e Candidatos a Dirigente da região que sentirem 

interesse, a preencher o formulário para que possam participar também na atividade! A temática 

central do VSP é o Serviço e, como tal, devemos todos estar dispostos a servir juntos enquanto 

irmãos escutas, para ser possível tornar o mundo um pouco melhor do que o encontrámos! 

A atividade terá um custo de inscrição de 10€ até ao dia 16 de outubro, e 12€ a partir desta 

data. Estes valores deverão ser pagos no momento do Check-in, na atividade. O valor da inscrição 

inclui jantar de sábado e almoço de domingo. 

 

Sexta-feira – 27 outubro 

21.00h Check-in 

23.00h Vive 

Sábado – 28 outubro 

08.00h Alvorada 

09h00 Serve 

13h00 Almoço 

19h00 Fim da atividade 

20h00 Jantar 

21h00 Atividade 

  

Chefe Regional e Equipa VSP 

Dirigentes e Caminheiros 

Atividade “Vive, Serve e Progride ’17” 

Santarém, 8 de outubro de 2017 039-2017-CR Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Circular: 

https://goo.gl/forms/F1DpwMeLnyLLamD53


 

 

 

Domingo – 29 outubro 

08.00h Alvorada 

09h00 Progride 

13.00h 
Almoço  

Encerramento 

 

Informações: 

● Alimentação: os participantes deverão levar pequeno-almoço e almoço para sábado. 

As restantes refeições serão fornecidas pela organização. 

● Material necessário: todo o material necessário para acantonar; a marmita e os 

talheres. 

● Qualquer problema de saúde ou restrição alimentar que implique algum ajuste na 

atividade, deverá ser comunicado no momento da inscrição. 

● A Atividade é em Regime de Acantonamento, pelo que os participantes não terão de 

trazer tendas. 

● Haverá banhos, por isso os participantes deverão trazer o material necessário para os 

mesmos. 

● Quaisquer outras informações mais específicas serão enviadas após o ato da 

inscrição. 

 

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

eletrónico viveserveprogride.santarem@escutismo.pt, da página do Facebook 

(https://www.facebook.com/viveserveeprogride/) ou através do telemóvel 926 496 834 (Filipe Maia 

Ferreira) 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

 

 

 

Maria Lurdes Gameiro 

Chefe Regional 

chefia.santarem@escutismo.pt 

Tel. 969 107 760  
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