De:

Secretária Regional Pedagógica

Para:

Chefes de Clã, Equipa de Animação e Caminheiros

Assunto:

Encontro Regional de Caminheiros 2016

Data:

Santarém, 6 de novembro de 2016

Circular: 083-2016-SRP

Caros Chefes de Clã e Caminheiros,
De acordo com o Plano Regional de Atividades aprovado em Conselho Regional,
apresentamos o Encontro Regional de Caminheiros (ERC), que se realizará de 2 a 4 de
dezembro de 2016, na Quinta da Casa Velha, em Ourém.
Este ano todos os Caminheiros e Chefes de Clã serão convidados a viver as vivências
da Comunidade de Taizé, que foi idealizada e edificada pelo Irmão Roger. Conforme o Plano
Trienal da Junta Regional, este ano o Irmão Roger é o modelo de vida a seguir e que nos
convida a viver a nossa fé.
E tu Caminheiro, já aceitaste o desafio que te foi proposto? Coloca as tuas fotografias
na Página do Facebook dos Caminheiros e começa a construir a tua Caminhada até ao
Encontro Regional de Caminheiros.
O Programa será o seguinte:
Hora

Descrição
Sexta-feira (2 dezembro)

21h – 23h

Check-in e montagens

23.30h

Acolhimento

00.30h

Momento Oyak

01.30h

Silêncio
Sábado (3 dezembro)

08.00h

Alvorada

09.00h

Pequeno-almoço

10.00h

Abertura e Início da Emboscada

11.00h

Group Taizé

13.30h

Almoço

Hora

Descrição
Sábado (3 dezembro)

15.00h

Serviço

18.30h

Regresso a Campo

19.00h

Jantar

20.30h

Celebração

22.30h

Momento Oyak

00.30h

Silêncio
Domingo (4 dezembro)

08.00h

Alvorada

09.00h

Pequeno-almoço

11.30h

Group Taizé

13.30h

Almoço

14.30h

Avaliação

15.30h

Encerramento

Informações sobre a atividade:


A Quinta da Casa Velha localiza-se no concelho de Ourém na Rua da Escola, no lugar
Vale Travesso. A ligação mais próxima da linha de comboio é pelo apeadeiro de SeiçaOurém, para quem precisar existirá uma carrinha que vos poderá transportar da Estação
até à Quinta.



Alimentação: todos os Caminheiros e Chefes de Clã participantes devem vir já jantados,
na sexta-feira e trazer pequeno-almoço e almoço para sábado. Deverão ainda trazer
algum doce caraterísticos da sua terra.



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.



Material necessário: todo o material necessário para acampar; a marmita (prato e taça)
e os talheres (obrigatório trazer uma colher).



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



A atividade é em Regime de Acampamento.



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 até dia 21 de novembro, tendo um custo
de 6,00€ (seis euros) por participante. Após esta data, será ainda possível fazer a
inscrição, até dia 28 de novembro, 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, anexando o comprovativo no SIIE ou enviando
para geral.santarem@escutismo.pt .

Alguma questão não hesite em contactar a Equipa Regional dos Caminheiros, através do
correio eletrónico caminheiros.santarem@escutismo.pt ou pelo telemóvel 25 629 673 (Luís
Oliveira).

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
Isabel Vitorino
Secretária Regional Pedagógica
pedagogica.santarem@escutismo.pt

