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Aos  

Clãs / Comunidades do Núcleo do Oeste 

 

Assunto: Insígnia do Rumo ao Alto 

 

N. Ref.: 01/2017                                                                                                                  Data: 20/02/2017 

 

Caros Irmãos Escutas: 

 

No decorrer do presente ano Escutista iremos realizar uma atividade para caminheiros / 

companheiros, denominada de Rumo ao Alto, entre os dias 19 e 26 de agosto de 2017, no Centro 

Escutista de Griebal  Pirinéus. 

 

Com os preparativos já em andamento e os sub-campos a trabalharem para alcançar os seus 

objectivos, chegou a altura de vos lançarmos mais um desafio: 

 

- vimos propor a vossa participação no concurso para a criação da insígnia da atividade, com o 

tema: “Rumo ao Alto!”. 

 

Regulamento: 

1- A insígnia tem que respeitar e desenvolver o tema acima indicado e conter, obrigatoriamente, 

as referências a seguir mencionadas (a negrito): 

- Nome: Rumo ao Alto; 

- Local: Griebal, Pirinéus; 

- Data: 19 a 26 de agosto de 2017. 

 

2- Em termos de ilustração deverão ser observadas as seguintes normas:  

- Máximo até 3 cores; 

- A figura geométrica escolhida deverá poder ser inscrita numa circunferência de diâmetro máximo 

de 7 centímetros. 

 

3- Os proponentes terão que ser caminheiros, no ativo, do Núcleo do Oeste. 

 

4- Os proponentes deverão elaborar um texto explicativo do grafismo da insígnia.  

 

5- As propostas deverão ser entregues até 15 de abril de 2017 para o endereço de e-mail da SPIVO 

(caminheiros.oeste@escutismo.pt).  

 

6- As candidaturas serão analisadas pela SPIVO. A proposta vencedora receberá um prémio 

simbólico. 

 

7- A SPIVO reserva-se no direito de não nomear nenhuma das candidaturas, caso estas não 

reúnam condições estéticas e/ou regulamentares. 

 

Agradecemos desde já toda a atenção dispensada 

Saudações Escutistas 

Pedro Santos 

(Secretário Pedagógico da IVª Secção) 
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