
 

 

 

 

 

DE: Departamento Regional da III Secção   
PARA: Chefes de Agrupamento, Chefes de Unidade da III Secção 
ASSUNTO: AZIMUTE  

 

Caros amigos dirigentes,  

Antes de mais, um agradecimento a todos os que puderam comparecer às reuniões dos dias 

11 e 12 de outubro, contribuindo com as suas ideias e questões para construirmos uma 

atividade que vá de encontro às necessidades e expectativas dos nossos Pioneiros e 

Marinheiros. 

Vimos por este meio apresentar os traços gerais da atividade dos dias 12 e 13 de novembro, 

em regime de acampamento, que decorrerá no Campo Escola de São Jacinto.  

- A atividade terá início pelas 11h00 do dia 12. No entanto, as dinâmicas da atividade apenas 

terão início às 14h00. No período compreendido entre as 11h00 e as 14h00, terão que fazer o 

seu check-in, recebendo as instruções e material necessário à atividade, bem como montar as 

suas tendas nos locais destinados para o efeito. A partir das 14h começará a atividade com a 

oração e discursos de abertura. (isto significa que cada comunidade decidirá a hora de chegada 

ao campo, garantindo que às 14h00 terá tudo pronto para iniciar a atividade). 

- Durante a atividade haverá oportunidades de enriquecimento, nos seguintes cargos: 

•  Guias/sub-guias 

•  Tesoureiros 

•  Secretários/Repórteres 

•  Cozinheiros/Intendente 

•  Socorristas 

•  Animadores 

• Guarda-Material 

- Na noite de Sábado será providenciada uma sopa a todos os participantes (deverão trazer 

tijela/prato fundo e colher). 

- O pequeno almoço de Domingo é também da responsabilidade da organização. (no caso de 

haver participantes com restrições alimentares, deverão fazer chegar essa informação 

atempadamente). 

- A atividade encerra com a eucaristia na capela de Campo, estando prevista a saída de campo 

para as 12h00 do dia 13. 

- As inscrições deverão ocorrer, via SIIE, dos dias 22 de outubro até às 24h00 do dia 6 de 

novembro. 



 

 

 

 

 

 

 

- A inscrição tem um custo individual de 2,00 €, que engloba os custos com a utilização do 

Campo, as refeições anteriormente apresentadas, o material de apoio à realização das 

dinâmicas, bem como o distintivo da atividade. O pagamento deverá ser feito por 

transferência bancária para o IBAN: PT50 0010 0000 4141 3550 0017 4. 

- Após a inscrição via SIIE, as Comunidades deverão enviar o comprovativo de pagamento para 

o email iiiseccao.aveiro@escutismo.pt, com o assunto “INSCRIÇÃO 5555” (substituir 5555 pelo 

número do agrupamento). Neste e-mail deverá também ser indicado para que dinâmicas dos 

cargos cada elemento se inscreve.  

Mais informamos que brevemente decorrerá uma reunião por área, para apresentar mais 

pormenores da atividade, e em conjunto discutirmos alguns dos seus pormenores. 

Desde já manifestamos toda a nossa disponibilidade para esclarecer todas as dúvidas, 

reforçando que, face aos constrangimentos da organização de uma atividade deste género, o 

prazo de inscrições não será alargado, além do estipulado neste comunicado. Todos os 

problemas com a inscrição deverão ser previamente comunicados à organização. 

 Sem outro assunto de momento, despedimo-nos agradecendo o empenho de todos para que 

esta atividade seja mais um sucesso para os nossos pioneiros e marinheiros. 

Com uma forte canhota 

 

                   Filipe Loureiro | Álvaro Castanheira 
Departamento Regional da III Secção | Secretaria Regional Pedagógica 

                 iiiseccao.aveiro@escutismo.pt | pedagogica.aveiro@escutismo.pt 


