
 

 

 

 

 

Caros Chefes de Comunidade,  

Nos dias 14 e 15 de maio de 2016 irá realizar-se o 1º PIOChallenge, em Ferreira do 

Zêzere. Esta atividade pretende ser um desafio para todos os pioneiros. Estes vão colocar à 

prova todos os seus conhecimentos escutistas, a sua destreza e capacidade física e ainda, 

o seu espírito de equipa. 

A temática da atividade dará continuidade à vivência da Oração da Ponta dos Dedos, 

nomeadamente ao dedo anelar, aquele que sendo o mais fraco de todos, faz com que nos 

lembremos de rezar pelos pobres, pelos que estão doentes e por aqueles que passam 

dificuldades. 

Este encontro destina-se a pioneiros da Região de Santarém, bem como aos seus 

Dirigentes e Candidatos a Dirigente. 

O Check-in será das 9h00 às 9h30 de sábado dia 14 de maio, no Campo Escutista de 

Ferreira do Zêzere. O encerramento será no dia 15 de maio pelas 15h30, no mesmo local. 

O Programa será o seguinte:  

14 de maio (sábado) 15 de maio (domingo) 

09h00 Check-in 8h00 Alvorada 

09h30 Challenge – Partida  8h30 Pequeno-Almoço 

 Almoço (Volante) 9h30 Atividades Radicais 

18h00 Challenge – Términus  13h00 Almoço 

19h00 Jantar 14h30 Eucaristia 

21h30 Serão Escutista 15h30 Encerramento 

00h00 Silêncio   
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Informações sobre a atividade: 

 Alimentação: os participantes deverão levar almoço frio 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 contacto telefónico. 

 Todos os participantes deverão comparecer devidamente uniformizados. Na Eucaristia 

e no Encerramento devem estar uniformizados com a camisa, no resto da atividade 

podem usar a camisola de campo da secção (azul). 

 A presente atividade apresenta um regulamento próprio, que requer uma leitura atenta 

do mesmo, para que as equipas apresentem as características solicitadas. 

 Inscrições: serão realizadas através do SIIE até dia 30 de abril, tendo um custo de 

10,00€ (dez euros) por participante. 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.  

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

 A Atividade é em Regime de Acampamento. 

 

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

correio eletrónico, através do correio eletrónico pioneiros.santarem@escutismo.pt ou pelo 

telemóvel 966 406 774 (Jorge Gameiro). 

  

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

Isabel Vitorino 

Secretária Regional Pedagógica 

pedagogica.santarem@escutismo.pt 
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