
 

 

 

 

 
 

 
 

Irmãos Caminheiros e Chefes de Clã, 

 

Nos dias 22, 23 e 24 janeiro de 2016 irá realizar-se mais um encontro Inter-regional 

para a Comemoração da Conversão de São Paulo. Este ano estarão presentes as Regiões 

de Beja, Évora, Portalegre e Castelo Branco e Santarém. 

 

Tema: 1º e 2º Viagem de São Paulo.  

 

Local: São João da Ribeira (Região de Santarém) 

 

Check-in: O local de check-in será no Campo de Futebol que se inicia pelas 21h00, 

prolongando-se até às 23h30. 

 

Programa: 

Sexta-feira – 22 de janeiro: 

21h00 – Check-in e Montagem de Campo 

23h30 – Fogo de Conselho em Clã 

01h00 – Silêncio 

 

Sábado – 23 janeiro: 

08h00 – Alvorada e Pequeno-almoço 

09h00 – Abertura de Campo 

10h00 – Viagem (Raide e Serviço) 

18h00 – Preparação do Jantar 

20h00 – Jantar 

21h00 – Fogo de Conselho - Geral 

00h00 – Silêncio 
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Domingo - 24 de janeiro: 

08h00 – Alvorada e Pequeno-almoço 

08h30 – Desmontagens de Campo 

09h30 – Eucaristia 

10h30 – Encerramento 

11h00 – Kit Viagem (Almoço) 

 

Refeições: Os Caminheiros participantes devem vir já jantados e devem trazer o almoço 

para sábado. O pequeno-almoço de sábado e de domingo será fornecido pela organização, 

assim como o jantar de sábado e o almoço de domingo. O almoço de domingo é fornecido 

na forma de kit de viagem. 

 

Eleições presidenciais: Devido à realização das Eleições Presidenciais no dia 24 de 

janeiro, a atividade terminará mais cedo, de forma a não prejudicar os Caminheiros e 

Dirigentes no exercício do seu direito de voto. Dentro da legalidade é possível antecipar o 

voto, para mais informações devem consultar o portal do eleitor, 

http://www.portaldoeleitor.pt/. 

 

Fogo de Conselho: Após o fecho das inscrições todos os Caminheiros serão distribuídos 

por novas Tribos e novos Clãs, essas Tribos e esses Clãs serão divulgados antes do início 

da atividade. Cada nova Tribo terá de preparar uma peça para apresentar no Fogo de 

Conselho do seu Clã na sexta-feira. No fim o Clã deverá reunir e escolher duas peças para 

apresentar no Fogo de Conselho geral no sábado. As peças devem ser alusivas ao tema da 

atividade “Viagem de São Paulo”. 

 

Inscrição: A inscrição deve ser feita através do SIIE e tem um custo de 10€ (dez euros). O 

pagamento deverá ser efetuado para a Conta da Caixa de Crédito Agrícola com o NIB 0045 

5441 40066605335 11 e enviar o comprovativo através de correio eletrónico para 

geral.santarem@escutismo.pt com a indicação do nº de inscrições, bem como o número e 

nome do Agrupamento. 

 

Data limite de inscrições: As inscrições terminam no dia 10 de janeiro. 

http://www.portaldoeleitor.pt/
mailto:geral.santarem@escutismo.pt


 

 

A atividade será em regime de acampamento. 

 

Contamos com a vossa presença! E tragam boa disposição de espírito! 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 
 

A Equipa Organizadora do São Paulo 2016 

 


