CIRCULAR: SP2019 – Nº3
CIRCULAR: SP.1 / Guarda, 22 de dezembro 2019
Guarda, 13 de janeiro 2019

DE: Equipa Organizadora do São Paulo 2019
DE: Equipa Organizadora Saulus 2019 – São Paulo Inter-Regional
Para: Caminheiros, Chefes de Clã e respetiva Equipas de Animação
Para: Caminheiros, Chefes de Clã e Equipas de Animação das Regiões de Évora, Beja, Portalegre – C. Branco, Santarém e
Assunto:
Guarda. Saulus – São Paulo Inter-Regional
ASSUNTO: Informações Saulus 2019 – São Paulo Inter-Regional
Irmãos ROVERS,
Caros caminheiros, Chefes de Clã e Equipas de Animação.
Informamos que as inscrições para Saulus 2019, foram alargadas até dia 17 de janeiro, se ainda estão interessados em
participar, devem fazer a vossa inscrição através do SIIE (informação na circular SP2019 – Nº2).
Como já sabem, a atividade Saulus 2019 – São Paulo Inter-Regional vai ser na Vila de Manteigas, Região da Guarda nos
dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2019 em regime de acantonamento.
Para os que já aceitaram o desafio em participar na atividade, aqui fica algumas informações úteis:
➢ Horário:
•
Check-in 25 de janeiro, 21h30,
•
Abertura da atividade, 23h00;
•
Encerramento 27 de janeiro, 13h00.
•
O plano de atividades é apresentado em atividade.
➢ Transportes:
•
O transporte para a atividade é da responsabilidade de cada Agrupamento/tribo/elemento, no entanto
a equipa organizadora tem ao dispor transporte da Covilhã – Manteigas/Manteigas - Covilhã para quem utilizar
transportes públicos como meio de deslocação. Pedimos a quem o fizer, apenas faça chegar um email com
horário e local da vossa chegada para assim ajustarmos o transporte, relembramos que asseguramos o
transporte da Covilhã – Manteigas, bem como no encerramento da atividade Manteigas – Covilhã.
•
Enviar email para: caminheiros.guarda@escutismo.pt

➢ Material para acantonamento:
•
Saco cama, colchonete, cobertor polar, material de higiene, agasalho quente, entre outros.
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➢ Alimentação:
•
Dia 25 sexta-feira:
✓ Será servido um reforço após abertura da atividade.
•
Dia 26 sábado:
✓ Cada participante deverá trazer o pequeno almoço e almoço volante;
✓ O reforço (final da tarde) e jantar é ao encargo da Equipa Organizadora Saulus 2019;
✓ Ceia Inter-Regional, por tribo ou elemento, trazer algo da vossa região para partilha;
✓ Pequeno almoço e almoço de domingo é ao encargo da Equipa Organizadora Saulus 2019;
➢ Insígnia alusiva a atividade:
•
Após apreciação e avaliação das três propostas chegadas dentro do prazo, decidimos que a insígnia a
utilizar para a atividade Saulus2019 será a da Beatriz Baltazar, Agrupamento 581 Vila Nova de Santo André,
Parabéns!

Também abraçaram este desafio o Xavier Pinheiro do Agrupamento 232 Santa Maria, Tribo Barack Obama do
Agrupamento 34 Vendas Novas e a Tribo do Agrupamento 670 Grândola.
A Equipa Organizadora de Saulus2019, agradece a todos que aceitaram o desafio da insígnia De Saulus a Paulo,
100 Anos a Ser Estrela.
Rumo ao Homem Novo, Rumo ao Centenário.
Sem outros assuntos
Sempre Alerta para Servir
Equipa Organizadora do Saulus 2019 – São Paulo Inter-Regional
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