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 Aos 
 Chefes de Agrupamento, Chefes de Clã e  
 Caminheiros/Companheiros do Núcleo do Oeste 
 

 
Assunto: S. Paulo | 19 e 20 de Janeiro de 2018 
 

 
N. Ref: 40/2017       Data:     23/12/2017 
 
 
 
Caros Irmãos Escutas, 
Conforme o previsto no Plano e Orçamento para 2018, nos dias 19 e 20 de 
janeiro de 2017 irá realizar-se o S. Paulo. A atividade terá lugar no Centro 
Escutista do Oeste. 
 
A proposta de atividade, com ajuste da data, foi idealizada e escolhida, em 
método de projeto, no EGO, pelos guias/arrais. Assim, para este S. Paulo os 
Caminheiros e Companheiros do Oeste vão viver o Imaginário do 
Divertidamente, associando as emoções retratadas no filme, ao percurso da 
vida de S. Paulo. 
 
Inscrições: 
A Inscrição na atividade deve ser feita até ao dia 7 de Janeiro através do SIIE, 
tendo como IDATIVIDADE “N12050003” e DESCRIÇÃO “São Paulo 2018 - 
Oeste”. 
 
Reunião de preparação: 
Os caminheiros/companheiros presentes no EGO organizaram os respetivos 
clãs em equipas de trabalho para preparar a atividade, tendo cada equipa um 
responsável. Deste modo convocam-se todos os responsáveis de equipa, bem 
como todos os Animadores da IV secção a participarem numa reunião de 
preparação da atividade, no dia 5 de janeiro às 21h30, em Torres Vedras 
(Centro Pastoral). 
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Indicações práticas para a atividade: 
• O check-in vai decorrer no CEO entre as 21h00 e as 21h30. 
• O custo da atividade é de 3€ e o pagamento será feito no Check-in. 
• A atividade está prevista terminar no CEO às 19h30 do dia 20. 
• Levar reforço alimentar para a noite. 
 
 
Qualquer outra questão ou dúvida não hesitem em contactar. 
 
 
Com as melhores saudações escutistas, 
 

 
 
Cátia Zeferino 
Secretária Pedagógica 
sp.oeste@escutismo.pt 

 
 


