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Irmãos Caminheiros e Chefes de Clã,

O encontro para a Comemoração da Conversão de São Paulo realiza-se em São
João da Ribeira, na Região de Santarém, no próximo fim de semana. Estamos a poucos
dias da sua realização, por isso aqui ficam algumas informações importantes.
O local para o check-in é nas imediações do Centro Cívico de São João da Ribeira.
Para chegarem a São João da Ribeira podem vir pela Autoestrada (A15) na saída
Malaqueijo ou podem vir pela Estrada Nacional de Santarém para Rio Maior.
Na sexta-feira, após montagem de campo, existirá um momento para o
enquadramento do imaginário relacionado com a 1ª viagem de São Paulo e um momento “À
Luz da Chama”, onde cada clã inter-regional terá de criar duas peças com base na viagem
de São Paulo (1ª viagem). As Tribos e os Clãs constituídos irão em anexo a esta circular.
Lembramos que o jantar de competição é elaborado pela Tribo de origem, em
agrupamento, e será necessário trazer todos utensílios para cozinhar, bem como os
ingredientes secretos para completar a vossa receita. No entanto, a organização fornece os
ingredientes obrigatórios para confecionar o prato: rojões de carne de porco, batatas e
cenouras. É atribuído um ponto extra a quem preparar uma sobremesa no local. Os critérios
de avaliação serão:
 Apresentação;
 Qualidade;
 Sabor;
 Criatividade.
O caso dos Caminheiros que vêm sozinhos, podem juntar-se a outro agrupamento
que lhe seja próximo para a confeção do jantar.

Os Agrupamentos devem trazer a Bandeira e o mastro para se fazerem representar
na Abertura Oficial.
Os Caminheiros que possam devem trazer instrumentos musicais para animar o
Fogo de Conselho.
A organização informa que não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas na
atividade e haverá um local próprio para os fumadores.

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

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
A Equipa Organizadora do São Paulo 2016

