DE: Equipa Organizadora do São Paulo 2019

CIRCULAR: SP2019 - N2
CIRCULAR: SP.1 / Guarda, 22 de dezembro 2019
Guarda, 29 de dezembro 2018

Para: Caminheiros, Chefes de Clã e respetiva Equipas de Animação
DE: Equipa Organizadora Saulus 2019 – São Paulo Inter-Regional
Assunto: Saulus – São Paulo Inter-Regional
Para: Caminheiros, Chefes de Clã e Equipas de Animação das Regiões de Évora, Beja, Portalegre – C. Branco, Santarém e
Guarda.
Irmãos
ROVERS,
ASSUNTO:
Inscrições/informações Saulus 2019

Caros caminheiros, Chefes de Clã e Equipas de Animação.
Nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2019 irá realizar-se mais uma edição do encontro Inter-Regional para a comemoração
da Conversão de São Paulo. Este ano marcam presença as Regiões de Évora, Beja, Portalegre – C. Branco, Santarém e
Guarda.
Sob o tema: De Saulo a Paulo, 100 Anos a Ser Estrela, iremos viver estes dias como São Paulo rumo ao Centenário do
Caminheirismo (dia 27 de janeiro sairá da nossa atividade Inter-Regional Saulus 2019, o RAYDE100 que ira percorrer
Portugal até ao ROVER100 em agosto de 2019).
A atividade Saulus 2019 será em regime de acantonamento, a restante informação (horário, alimentação, material a
trazer) será enviada na próxima Circular.
As Inscrições para o SAULUS 2019 são efetuadas através do SIIE até dia 12 de janeiro de 2019. Quando fizerem a
inscrição devem pagar 10€ (dez euros, custo da atividade por participante), devendo fazer a transferência bancaria para
a conta com IBAN: PT50 0035 0270 00030288530 86, no SIIE devem anexar o comprovativo da transferência e guardar o
anexo.
Para fazer a Inscrição no SIIE segue esta Pista…
Agrupamento (clicar no agrupamento) »» Clicar em: Inscrição Ativ. (no cabeçalho) »» Pesquisar a atividade
SAULUS 2019 »» Clicar na respetiva atividade »» Escolher o responsável do agrupamento na atividade
(guardar) »» Clicar em: seguinte (até Inscrições Definitivas) »» Nos separadores de Caminheiros e Dirigentes
Escolher os participantes (guardar em cada separador).Nos campos dos valores, depois de guardar, aparecerá
o valor a pagar »» Clicar em: seguinte »» Construir as equipas e clicar em: seguinte »» Finalizar
Entra nesta Aventura, vêm conhecer gentes e locais Rumo ao Homem Novo, Rumo ao Centenário.
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Mas a Equipa Organizadora do Saulus 2019 têm para ti já um desfio.
Tens a cabeça cheia de ideias fantásticas e de imagens, mas não sabes o que fazer com elas? Então sê criativo e abraça
este desafio que temos para ti.
O desafio consiste em criar um distintivo para a atividade Saulus 2019, este terá de conter os seguintes elementos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tema: De Saulo a Paulo, 100 Anos a Ser Estrela;
Data: 2019:
Algo relacionado com São Paulo;
Algo relacionado com a Serra da Estrela;
As medidas do distintivo não ultrapassar os 8cm x 8cm;
O restante fica ao vosso critério, criatividade e inovação;

Devem enviar os vossos projetos do logotipo para: caminheiros.guarda@escutismo.pt até dia 8 de Janeiro.
Os projetos entregues serão avaliados por um júri da Equipa Organizadora e o vencedor será anunciado numa Circular do
Saulus 2019.

Sem outros assuntos

Sempre Alerta para Servir
Equipa Organizadora do Saulus 2019 – São Paulo Inter-Regional
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