
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Caros Irmãos Chefes de Alcateia,  
 
Nos dias 7 e 8 de março de 2015 irá realiza-se o Encontro Regional de Lobitos (ERL) na 

Linhaceira (Asseiceira). O encontro tem como tema “Era uma vez”, porque esta é a maneira 

como todas as histórias começam. Desta vez, vamos conhecer a verdadeira história de Máugli. 

O Check-In será pelas 9.00 horas junto ao campo de futebol da Associação da Linhaceira, 

e estando o Encerramento previsto para as 14.30 horas, no mesmo local. 

 
O Programa será o seguinte: 

 

SÁBADO  

 

09:00 - Check-in 

10:00 - Montagens 

11:30 - “Era uma vez” (Abertura) 

12:30 - Almoço 

14:00 - “Quem está na Selva?” (Jogo de 

Vila) 

17:00 - Lanche 

18:00 - Preparação do Serão 

18.30 - Eucaristia 

20:00 - Jantar 

21:00 - “O Conselho de Alcateia” 

23:00 – Silêncio 

 

DOMINGO 

 

08:30 - Alvorada / Pequeno-Almoço 

09:30 - Oração da Manhã 

10:00 - “Ensinamentos da Selva” (jogo de 

valores) 

12:00 – Desmontagens 

13:00 - Almoço 

14:30 - Encerramento 

15:00 - Despedida 

 

 

 

 

Informações sobre a atividade: 

 Alimentação: os participantes devem trazer o pequeno-almoço e o almoço de sábado, 

sendo que o jantar de sábado, o pequeno-almoço e almoço de domingo serão fornecidos 

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. 

 

 

SRP.2.15 Data: 9 de fevereiro de 2015 

Assunto: Encontro Regional de Lobitos 2015 

Para: Chefes de Alcateia e Dirigentes da 1ªsecção 

 

De: Secretaria Regional Pedagógica 
  
Secretária Regional Pedagógica 
  
Secretária Regional Pedagógica 
  
Secretária Regional Pedagógica 

Circular: 



 

 

 

 

 

 

 Inscrições: serão realizadas através do SIIE até dia 23 de fevereiro, tendo um custo de 

5,00 € (cinco euros) por participante. Após este período, será ainda possível fazer a inscrição, 

com um custo de 7,00 € (sete euros) por elemento, até ao dia 2 de março. 

 

 A Atividade é em Regime de Acampamento. 

 

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

 

 Todos os participantes deverão apresentar-se devidamente uniformizados durante a 

atividade. 

 

 Cartaz de divulgação do ERL: será entregue a cada Agrupamento um Cartaz para a 

divulgação do ERL. 

 

 Desafio da Alcateia: segue em anexo o Desafio para realizarem até ao ERL. 

 

 

Se fores músico não te esqueças de trazer o teu instrumento musical. 

E acima de tudo tragam boa disposição! 

 

Para qualquer questão ou dúvida contactem a Equipa Regional dos Lobitos, através 

do correio eletrónico lobitos@santarem.cne-escutismo.pt ou pelo telemóvel 916194319 

(Tiago Marques). 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,  

 

Isabel Vitorino  

Secretária Regional Pedagógica  

pedagogica@santarem.cne-escutismo.pt 
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