Para:

Equipas de Animação dos Exploradores

Ofício nº:

21-SRME-013

Data:

13 de maio de 2021

Assunto:

Encontro Regional de Exploradores 2021

Caros irmãos Escuteiros,

No próximo dia 5 de junho iremos realizar o nosso Encontro Regional de Exploradores
(ERE). Devido à situação pandémica, irá ser uma atividade com algumas adaptações, pelo
que desde já pedimos a ajuda e contribuição de todas as Equipas de Animação de forma a
que a atividade decorra da melhor forma possível.
O encontro irá decorrer de forma presencial a nível local (inter-Expedições Amigas)
com dinâmicas comuns a todas as expedições, incluindo vídeos na Abertura, Fogo Conselho
e Encerramento da atividade.
Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•

9h30 - Abertura oficial
10h - Início de jogo “Em Pista com São Tiago”
Almoço individual em jogo
16h – Fim de Jogo “Em Pista com São Tiago”
Eucaristia (localmente ou transmissão online, horário a definir)
Preparação do Jantar e do Fogo Conselho
20h – Jantar
21h30 – Fogo de Conselho e Encerramento
Informações importantes:

•

•

Inscrição: deverá ser efetuada por agrupamento no SIIE até ao dia 24 de maio,
impreterivelmente (Atividade n.º R16000044, nome: Encontro Regional de
Exploradores 2021);
Custo de inscrição: 2€ (dois euros) por participante. O pagamento poderá ser efetuado
por MB Way para o número da Junta Regional de Santarém – 927212946 (colocando
o descritivo “ERE – 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;

•

A inscrição inclui a insígnia oficial da atividade, bem como outros materiais que estão
a ser trabalhados para a atividade.
Outras informações:

•

•

Como combinado na Reunião de Chefes de Expedição, lançamos o desafio para um
Conselho de Guias de Expedição no dia 19 de maio, pelas 19h na plataforma Zoom. Os
acessos serão enviados oportunamente para os Chefes de Expedição.
Dado que a atividade se irá realizar no formato inter-expedições pedimos às Equipas
de Animação que confirmem a participação da Expedição Amiga no ERE e reúnam
para definir o local da atividade e outras questões logísticas.

Para qualquer esclarecimento adicional, deverão contactar a Equipa da Base Regional
através do email base.santarem@escutismo.pt.
Forte Canhota,
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