
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

De acordo com o Plano Anual de Atividades, aprovado em Conselho Regional (21.06.2015), 

iremos realizar o Dia de São Jorge e a Abertura das Comemorações do 40º Aniversário da Região de 

Santarém no 1 de maio de 2016, em Tomar. 

 

Tema: “As Obras de Misericórdia” 

Objetivos: 

 Comemorar o Dia de São Jorge; 

 Iniciar 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: 

1 de maio (domingo) 

8h30 às 9h30 Check-in (Várzea Grande) 

10h00 Abertura  

11h00 Jogo “Caminhos de Misericórdia” 

12h30 Almoço volante 

15h00 Final do Jogo 

16h00 Eucaristia 

17h00 Encerramento 

 

Check-in: 

O check-in decorrerá das 8.30h às 9.30h na Várzea Grande, junto ao Tribunal de Tomar. 

  

Chefe Regional  

Chefes de Agrupamentos, Dirigentes e Candidatos a Dirigente 

Dia de São Jorge e Abertura das Comemorações do 40º Aniversário Região 

Santarém, 14 de abril de 2016 044-2016-CR Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Circular: 



 

 

 

Inscrição: 

 O custo total a pagar por participante é de 2 € (dois euros). 

 As inscrições serão realizadas através do SIIE até dia 26 de abril. 

 O pagamento deverá ser efetuado para a Conta da Caixa de Crédito Agrícola com o IBAN 

PT50 0045 5441 40066605335 11, anexando o comprovativo no SIIE ou enviando para 

geral.santarem@escutismo.pt.  

 

Informações: 

 No sentido de promovermos a partilha e fazermos bem aos outros, solicitamos que cada 

elemento traga um alimento para fazer um cabaz para entregar no GAF (Gabinete de Apoio 

à Família), e tentarmos fazer 40 cabazes, um por cada ano que a região comemora. 

 Como estamos a iniciar a Comemoração dos 40 anos da Região precisamos que cada 

agrupamento selecione entre 6 a 12 fotografias que demonstrem a evolução do agrupamento 

desde a fundação até à atualidade. E depois enviem essa seleção para o correio eletrónico da 

Junta Regional. 

 Para o Jogo “Caminhos de Misericórdia” necessitamos que os agrupamentos façam famílias 

de 8 a 12 elementos com os escuteiros das diversas secções, em que cada uma delas tenha 

um dirigente ou CD ou caminheiro. 

 Os Dirigentes inscritos que estejam a mais e não sejam necessários para acompanhar as 

famílias, agradecemos que os identifiquem no check-in para irem para alguns postos. 

Precisamos de cerca de 14 dirigentes ou CD’s. 

 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. 

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 / 960 231 166 
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