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

 
Assunto: S. Paulo - 25 e 26 de Janeiro de 2019 
 

 
N. Ref: 3/2019       Data:     7/01/2019 
 
 
 
Caros Irmãos Escutas, 
Conforme o previsto no Plano e Orçamento para 2019, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2019 irá 
realizar-se o S. Paulo. A atividade terá lugar nas Caldas da Rainha. 
 
A proposta de atividade foi idealizada e escolhida, em método de projeto, no EGO, pelos 
guias/arrais, tendo sido formados grupos de trabalho que têm dado continuidade à 
preparação da atividade.  
Assim, para este S. Paulo, os Caminheiros e Companheiros do Oeste escolheram a temática 
“Sem Tempo”, que pretendem viver, partilhando o seu tempo, de acordo com as palavras de 
S. Paulo aos Romanos “nós, que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não 
agradar a nós mesmos”.  
 
Inscrições: 
A Inscrição na atividade deve ser feita até ao dia 19 de janeiro através do SIIE, tendo como 
ATIVIDADE “N12050008” e DESCRIÇÃO “São Paulo 2019 - Oeste”. 
 
Indicações práticas para a atividade: 
• O check-in vai decorrer na sede do Agrupamento das Caldas da Rainha entre as 21h00 e 
as 21h30. 
• O custo da atividade é de 3€ e o pagamento deverá ser feito por transferência bancária 
(IBAN PT50 0033 0000 4530 9106 7220 5), devendo o comprovativo ser anexado aquando 
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da inscrição no SIIE.  
Para a atividade será necessário levar ceia para sexta-feira, preferencialmente produtos 
típicos da zona de cada um. 
• A atividade está prevista terminar às 19h30 do dia 26. 
• Se existirem restrições alimentares devem comunicar aquando da inscrição, caso não 
estejam atualizadas no SIIE. 
• Caso exista alguma alergia a pelos de gato/cão também devem informar, para termos em 
atenção. 
 
 
 
Qualquer outra questão ou dúvida não hesitem em contactar para 
caminheiros.oeste@escutismo.pt. 
 
 
Com as melhores saudações escutistas, 
 

 
 
Cátia Zeferino 
Secretária Pedagógica 
sp.oeste@escutismo.pt 
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