De:

Secretaria Regional da Administração e Planeamento

Para:

Chefes de Agrupamento

Assunto:

Comemorações Dia de São Jorge – Acampamento

Data:

Santarém, 25 de março de 2015

SRAP.1.15

Caros Chefes de Agrupamento,
Nos dias 25 e 26 de abril de 2015 irá realizar-se as Comemorações do Dia de S. Jorge no
Parque do Bonito, no Entroncamento, integrado no tema do ano da Junta Regional, “Caminhar
com BP”.
Esta atividade destina-se a todas as Secções: Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros,
bem como aos Dirigentes e Candidatos a Dirigente. Os Dirigentes e Candidatos a Dirigente podem
inscrever-se para acompanhar as Secções e para os Serviços.
O Check-in será das 8h30 às 10h00, no Parque do Bonito. O encerramento será no dia 26 de
abril pelas 16h00 no mesmo local.
O Programa será o seguinte:
1º Dia (25 de abril)

2ºDia (26 de abril)

8h30

Check-in

7h00

Alvorada

10h00

Montagens

7h30

Pequeno-almoço

11h00

Abertura Oficial de Campo

9h00

Jogos de BP (famílias)

12h30

Jogos por secções

12h30

Termo de Jogos

19h00

Jantar

13h00

Almoço/ Desmontagem de campo

21h30

Festa de BP

15h00

Eucaristia

24h00

Silêncio

16h00

Encerramento da Atividade

Para os caminheiros a atividade começará no dia 24 de abril, com check-in das 22h00 às
23h00 no Parque do Bonito, mantendo-se o restante programa para os dias 25 e 26 de abril. Será
enviada uma circular com mais pormenores para os Clãs.

Informações sobre a atividade:


Alimentação: os participantes deverão levar almoço frio e lanche para sábado. Os caminheiros
deverão levar também pequeno-almoço 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 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.



Inscrições: serão realizadas através do SIIE até dia 6 de abril, tendo um custo de 6,00€ (seis
euros) por participante. Após esta data, será ainda possível fazer a inscrição, até dia 13 de abril,
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 NIB 0045 5441 40066605335 11, anexando o
comprovativo no SIIE ou enviando para geral@santarem.cne-escutismo.pt. Os Dirigentes e
Candidatos a Dirigente que se queiram inscrever para os Serviços devem fazê-lo na mesma
data, mas a inscrição é gratuita.



Para o Jogo de BP (por famílias), os agrupamentos devem fazer as famílias com elementos de
todas as secções (ex: 1 lobito+1 explorador+1 pioneiro+ 1 caminheiro+ 1 dirigente = 1 família)
tendo em conta o número de elementos do agrupamento e sabendo que cada família não deve
exceder os 15 elementos. Os Agrupamentos que não tenham inscrições de todas as secções
poderão juntar-se com outros agrupamentos, sabendo que por família terá de haver um Dirigente
ou um Candidato a Dirigente.
As famílias têm de escolher um nome relacionado com a vida de BP (Olave Soames, Impisa ou
Gilwell, etc.). Cada família tem de levar o Totem da família e criar um grito para a mesma.
O Anexo 1 – Famílias, com a constituição das equipas das Famílias, deve ser enviado até dia
18 de abril, através de correio eletrónico planeamento@santarem.cne-escutismo.pt

Associação Educativa de Juventude fundada em 1923 – Instituição de Utilidade Pública – Associação de Defesa do Ambiente – Membro: Fundador da Organização Mundial do
Movimento Escutista, da Conferência Internacional Católica do Escutismo, da Federação Escutista de Portugal, do Conselho Nacional de Juventude, do Conselho Geral da UNESCO, do
Conselho Nacional de Movimentos de Obras do Apostolado dos Leigos e do Movimento Tabaco ou Saúde – Ordem de Mérito – Medalha de Bons Serviços Desportivos – Medalha do
Tiradentes da UEB – União dos Escoteiros do Brasil – Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique – Pessoa Colectiva nº 500 972 052



Material necessário: todo o material necessário para acampar; a marmita e os talheres.



O Agrupamento deve trazer a Bandeira do Agrupamento.



A Atividade é em Regime de Acampamento para Exploradores, Pioneiros, Caminheiros e em
Regime de Acantonamento para Lobitos.

Alguma questão não hesite em contactar a Chefia Regional, através do correio eletrónico
chefia@santarem.cne-escutismo.pt ou pelo telemóvel.

Esta atividade será um momento importante para a Região, pois teremos oportunidade de
concretizar mais um desafio de renovar caminhando. Este mote de renovação será centrado na
Pedagogia, percorrendo este caminho na companhia de Baden-Powell. Pretendemos pôr-nos a fazer
caminho para conseguir construir a felicidade.

Contamos com a vossa participação e apoio!

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR

Maria Lurdes Gameiro
Chefe Regional
@: chefia@santarem.cne-escutismo.pt
tel: (+351) 969 107 760 / 960 231 166
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