Para:

Equipas de Animação dos Pioneiros e dos Caminheiros

Ofício nº:

21-SRME-012

Data:

10 de maio de 2021

Assunto:

Azul ao Rubro 2021

Caros Irmãos Escuteiros,

O Albergue Regional lança a atividade Azul ao Rubro, que se vai realizar no fim de
semana de 5 e 6 de junho, a nível local.
Esta atividade é destinada a Pioneiros em fim de percurso, a Caminheiros e às Equipas
de Animação da IV Secção e pretende, acima de tudo, ser um momento de adesão informal.
Tem como principais objetivos:
•
•
•

Implementar a Adesão Informal nos Agrupamentos da Região;
Combater a quebra de efetivo na passagem da III para a IV Secção;
Proporcionar uma introdução ao Caminheirismo e à dinâmica da IV aos Pioneiros que
transitam em breve de secção.
Algumas informações importantes:

•
•
•
•
•

•

Destinatários: Pioneiros que transitem de secção no próximo ano escutista,
Caminheiros e Equipas de Animação da IV;
Formato: A realizar a nível local;
Conteúdo da atividade: Será disponibilizado posteriormente às Equipas de Animação
dos Clãs inscritos;
Inscrição: deverá ser efetuada por Agrupamento no SIIE até ao dia 24 de maio,
impreterivelmente (Atividade n.º R16000042, nome: Azul ao Rubro 2021);
Custo: 1,5€ (um euro e cinquenta cêntimos) por participante. O pagamento poderá ser
efetuado por MB Way para o número da Junta Regional de Santarém – 927212946
(colocando o descritivo "AaR – Agr. 0000" em que 0000 é o número do agrupamento)
ou por transferência para a conta da Caixa de Crédito Agrícola com o IBAN PT50 0045
5441 40066605335 11, anexando sempre o comprovativo no SIIE;
O valor da inscrição inclui a insígnia oficial da atividade.

Esclarecemos que, a fim de poder dar abertura aos Clãs para adaptarem a atividade
à sua realidade e aos seus elementos, pretendemos que esta atividade se insira no
desenvolvimento de uma atividade já calendarizada e prevista pelo Clã na sua Caminhada

para esse fim de semana. Ou seja, o molde em que a proposta do Azul ao Rubro vai ser
realizado fica à escolha do Clã, sendo recomendamos que o realizem em acampamento.
Para qualquer esclarecimento adicional deverão contactar a Equipa do Albergue
Regional, através do email albergue.santarem@escutismo.pt ou pelo telemóvel 932 831 578
(André Freitas).
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